A Karina Filmes Produções Cinematográficas, a Orbe Produções Audiovisuais e
a PI - Gestão, Planejamento e Política Cultural apresentam o presente projeto que visa a
produção e distribuição de “Forte das Almas”, um filme de ficção de longa-metragem a
ser distribuído em território nacional e internacional em película 35mm e digital.
Visando obter junto a esta empresa recursos para a sua viabilização, com base nos
artigos 1º e 3º da Lei 8.685/93, que definem as formas de incentivo à produção
audiovisual, solicitamos uma análise do projeto por parte de Vossa Senhoria.
“Forte das Almas” será dirigido por Alonso Gonçalves, experiente diretor
mineiro com 4 (quatro) longas-metragens na carreira e vários trabalhos como diretor de
efeitos especiais da Rede Globo, além de atuações na mini-série “Amazônia - de Galvez à
Chico Mendes”, na série “Faça a Sua História” e nas novelas “O Profeta” e “Caminho das
Índias”. O envolvente roteiro é de Eduardo P. Moreira, integrante da Associação dos
Roteiristas. O elenco contará com Danton Mello, Marjorie Estiano, Caio Blat, Jackson
Antunes e José Dumond.
O orçamento total de produção e comercialização do projeto é de
R$2.888.837,07 (dois milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, oitocentos e trinta e sete
reais e sete centavos), tendo a Ancine (Agência Nacional do Cinema) aprovado e
autorizado na Reunião de Diretoria Colegiada nº 231, realizada em 24 de julho de 2007,
conforme publicado no Diário Oficial da União através da deliberação nº207 de 6 de
agosto de 2007, a captação de R$1.828.922,75 (um milhão, oitocentos e vinte e oito mil,
novecentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos) pelo artigo 1º da lei nº8685/93 e
R$915.472,47 (novecentos e quinze mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e
sete centavos) pela artigo 3º da mesma lei.
Na certeza de termos esta renomada empresa como um de nossos parceiros na
produção de “Forte das Almas”, desde já ficamos ao vosso inteiro dispor para quaisquer
outras informações que sejam necessárias.

APRESENTAÇÃO

? Desenvolvimento turístico da região nordeste;

? Resgate do folclore, dos contos e lendas há muito esquecidos;

? Resgate histórico da época do domínio holandês no nordeste brasileiro;

? Divulgação de um grandioso monumento histórico que se encontra desamparado;

? Aquecimento da economia local (Serviços de hospedagem, transporte, alimentação);

? Utilização de mão-de-obra local por um tempo previsto de 18 (dezoito) meses;

CONTRAPARTIDA SOCIAL

Sendo o alvo a população como um todo, com destaque ao público formador de
opinião, já que o tema abordado é de enorme aceitação, a cobertura da mídia será, em todo
o seu potencial, o fator principal na divulgação de marcas, aprimoramento da imagem e
promoção das mesmas junto à segmentos.

Com tudo isso, desejamos promover um lado da identidade nacional não muito
explorada, tanto em seu lado histórico, como em seu lado místico, além de abrir uma
grande janela voltada para o turismo local. De forma natural, direta e indiretamente, esta
produção provocará um aquecimento da economia local e contribuirá de forma eficaz
para a descentralização dos projetos.

“Forte das Almas” é um projeto comercial, mas com uma forte preocupação
social. Mesmo tratando-se de uma ficção, a história foi construída com a preocupação de
mantê-la ancorada a realidade, pela parte científica, pela parte histórica e, por fim, pelo
imaginário popular. Todos os termos e aparelhos (a exceção de um) usados na história são
reais e fazem parte de estudos no mundo todo. A época das visões do protagonista será
cuidadosamente recriada havendo, inclusive, uma revisitação à Fortaleza de Santa
Catarina do século XVII onde, em parceria com a Fundação Nova Holanda (New Holland
Foundation), entidade holandesa de resgate histórico e arqueológico de vestígios do
domínio holandês ao redor do mundo, buscaremos reconstruir todo o ambiente,
aproximando-se ao máximo da realidade.

JUSTIFICATIVA

Depois do mercado nacional, o primeiro provável mercado estrangeiro a ser
buscado é o dos países de lingua portuguesa, dada a facilitação, não só pela língua, mas
devido ao contato entre a produtora PI e a ONG Etnia de Portugal, responsáveis pelo
projeto “Na Ponta da Língua - Artes dos Povos que falam Português” e da proximidade da
produtora Orbe Produções Audiovisuais com o Festival Internacional de Cinema de
Língua Portuguesa, o CinePort.

Com uma história desenvolvida nos padrões de filmes internacionais e com uma
linguagem global, o filme tem potencial para rodar o mundo, sem a necessidade prévia do
conhecimento sobre a cultura brasileira. A história se utiliza de tecnologia usada e
conhecida em vários países ao redor do globo, colaborando com o entendimento dos
acontecimentos no desenvolvimento do filme, onde quer que ele seja exibido. Ainda
assim, o roteiro se preocupa em esclarecer todos os detalhes necessários de forma
discreta, evitando que a falta de conhecimento sobre o assunto impeça o entendimento do
enredo.

O filme tem como foco principal atingir ao público das classes A, B e C. O roteiro
foi escrito com uma linguagem leve, buscando atingir uma Tendência Indicativa (TI)
entre 12 e 14 anos, seguindo os critérios do Manual da Nova Classificação Indicativa do
Ministério da Justiça.Aintenção é atrair um público mais abrangente.

PÚBLICO ALVO

O caso específico de “Forte das Almas” é bem atípico. O fato de ser um filme
brasileiro seguindo este gênero torna-se uma vantagem. A novidade, a curiosidade, o
interesse, o Brasil ser um país místico, a facilidade da língua (a maioria do público prefere
filmes dublados, de acordo com o Ibope, em pesquisa encomendada pelo canal Fox), a
identificação com as estrelas locais, tudo isso impulsiona positivamente a bilheteria de
um filme. No mercado externo, não haverão barreiras culturais, já que o filme possui,
propositalmente, uma linguagem universal.

Um exemplo disso é o filme “Sinais” de M. Night Shyamalan (o mesmo roteirista
e diretor de “O Sexto Sentido”) que não obteve o mesmo sucesso mas, ainda assim, levou
2.707.995 pessoas às salas de cinema por todo o Brasil. Vários outros exemplos podem
ser citados como “Seven - Os sete crimes capitais”, “Efeito Borboleta” e até mesmo o
filme tailandês “Espíritos - A Morte Está Ao Seu Lado” que, apesar de vir de um país sem
nenhuma expressão na cinematografia mundial, com elenco totalmente desconhecido e
idioma totalmente diferente, se aproximou da casa dos 1.000.000 de espectadores.
Também vale citar a surpreendente franquia “Jogos Mortais” que não possui um elenco
milionário e obteve grande sucesso em nossos cinemas.

Inexplicavelmente, as produções nacionais não abordam com freqüência o
cinema de mistério e suspense, apesar deste ser um dos gêneros de maior aceitação frente
ao público brasileiro e mundial. Filmes como “Os Outros” e “O Sexto Sentido” (que
obteve o maior público nos cinemas brasileiros no ano de 1999) chegam às nossas salas de
exibição e arrastam milhões de pessoas para elas. Outros como “O Gito” e “O Chamado”,
originalmente japoneses, são refilmados pela indústria americana e estouraram
bilheterias mundo à fora, inclusive no Brasil.

ACEITAÇÃO DO GÊNERO

como livro, CD, agenda, calendário, cartões postais, camisetas, entre outros.

Além dessas, as marcas estarão presentes no material de Merchandising do filme,

(inclusive no caso de emissoras de rádio on-line).

peça. Entende-se por Mídia Audiovisual: Trailer; Comerciais de TV; Spots em rádios

patrocinadoras (em caso de mídia visual, com a apresentação do logo), no início ou fim da

- Mídia Audiovisual: Neste tipo de mídia, serão citadas as empresas

Internet de Vídeos On-Line.

patrocinadoras. Entende-se por Mídia Digital: Sítio na Internet; E-Mails; Sitios na

logotipos de visualização permanente com links para os sites ou e-mails das empresas

- Mídia Digital: Basicamente composta pela Internet, serão encontrados

Propagandas em revistas e jornal; Camisas; Convites; Caixa do DVD.

patrocinadora do projeto. Entende-se por Mídia Impressa: Cartazes; Pôsteres; Banners;

- Mídia Impressa: Na mídia impressa do filme, segue o logotipo da empresa

Mídia Impressa; Mídia Digital; MídiaAudiovisual.

Os espaços publicitários estarão disponíveis em todas as mídias. Estão entre elas:

ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS

A história principal do filme se passa em tempos atuais. Os três jovens e
ambiciosos pesquisadores paranormais estão a procura de provas de “vida pós-morte”,
buscando fama no meio científico mundial. Em suas pesquisas, eles acabam escolhendo
vir para a Fortaleza de Santa Catarina, famoso monumento histórico do litoral paraibano
onde pessoas juram ter visto a alma de uma mulher em vestido branco, vagando pelo
interior da edificação.
Neste processo, o personagem principal Marcos começa a desenvolver uma
espécie de mediunidade que lhe vai revelando fatos ocorridos no passado em forma de
visões. A princípio, ele não compreende muito o que está acontecendo e, por precaução,
prefere ocultar tais visões de seus amigos.
Chegando na fortaleza, acontecimentos estranhos começam a envolver os
protagonistas, iniciando pelo surgimento de uma velha senhora que “reconhece” Marcos,
apesar dele nunca tê-la visto na vida. Portas que batem, vultos que passam, possessão,
visões, gritos vão acrescentando a tensão e a busca por respostas.
No reencontro de Marcos com a velha senhora, ele descobre toda a verdade por
trás dos acontecimentos. De acordo com a anciã, Marcos é a reencarnação do noivo da
jovem que hoje é a alma que vaga pela fortaleza. Um cruel capitão holandês se apaixonou
por ela, a aprisionou e ordenou a execução de seu noivo. A velha avisa que a vida de
Marcos e a de seus amigos estão correndo perigo. O conhecimento da verdade não impede
a tragédia anunciada pela misteriosa senhora. Depois de perder seus amigos, Marcos
resolve enfrentar os fantasmas de seu passado na tentativa de libertar a alma de sua amada
que ainda era mantida cativa pelo capitão. Neste terrível confronto, Marcos recebe a ajuda
da senhora e do espírito de sua amada e consegue alcançar o triunfo, libertando a alma da
Mulher de Branco.
A surpreendente ligação da velha senhora com toda essa história é revelada
momentos antes de sua morte. Mas o futuro ainda reserva uma linda surpresa para
Marcos.Afinal, quanto tempo o amor pode esperar?

SOBRE O FILME

Quando Marcos, Clarice e Tomas, três jovens pesquisadores paranormais, se
interessam por pesquisar a lenda da Mulher de Branco que, supostamente, vaga pela
Fortaleza de Santa Catarina, monumento histórico da cidade de Cabedelo, na Paraíba,
acabam por descobrir que um deles está envolvido em uma história pessoal de amor e ódio
que resiste aos séculos, ocorrido em uma vida passada na época da invasão holandesa,
tendo sido a própria “Mulher de Branco” o seu grande amor que lhe foi tirado por um cruel
Capitão Holandês, responsável pelo controle da região na época.
O reencontro das almas do passado com os pesquisadores desencadeia uma série
de acontecimentos sobrenaturais de escalas nunca antes registradas, trazendo à tona
muito suspense, terror e, acima de tudo, amor e redenção.

SINOPSE

TOMAS
Tomas é perito em eletrônica, física e galhofas. Engraçadinho de carteirinha, ele
leva poucas coisas a sério, como as brigas com Clarice, sua amiga e parceira de pesquisas.
Suas brincadeiras tiram mais do sério do que levantam o astral da equipe.
Responsável pelos equipamentos utilizados nas pesquisas parapsicológicas do
grupo iniciante formado por Marcos, Clarice e ele, Tomas mostra-se muito eficiente no
que se diz respeito à alta tecnologia com baixo orçamento. Junto com seus amigos ele vai
para a cidade de Cabedelo tentar registrar o fenômeno sobrenatural da Mulher de Branco
que, de acordo com a lenda, assombra a Fortaleza de Santa Catarina. Seu intuito é
ingressar com o pé direito na Sociedade Científica voltada para a Parapsicologia.

CLARICE
Impulsiva, determinada e líder nata são algumas características que podem
perfeitamente descrever Clarice. No entanto, no grupo de pesquisas parapsicológicas à
qual ela pertence, estes predicados não fazem dela líder, mesmo ela agindo como tal.
Sempre querendo ser dona da razão, volta e meia ela entra em desacordos com os amigos,
principalmente com Tomas. Sua impaciência contrasta com a personalidade de Marcos, o
terceiro integrante de seu grupo. Esta diferença, ao contrário do que se espera, fazem
deles bons amigos.
Apesar de não o ser, Clarice faz o papel da cética no grupo. Sua função é tentar
esgotar todas as possibilidades físicas, químicas e biológicas para os eventos
sobrenaturais, a fim de reunirem provas irrefutáveis da existência da vida pós-morte no
planeta. Sua primeira missão será registrar a presença de uma alma que percorre a
Fortaleza de Santa Catarina no litoral paraibano, para tornar-se estrela instantânea em
toda a Sociedade Científica Parapsicológica.

MARCOS
Marcos é um jovem pesquisador, parapsicólogo, com o dom da paranormalidade
em desenvolvimento. Inseguro, pacato e muito correto, Marcos age com muita cautela e
com os pés no chão. Sua habilidade paranormal ainda é involuntária, o que o deixa um
tanto constrangido, evitando falar sobre estes assuntos. Na verdade, nem ele entende
direito como isso funciona. Marcos sente que está faltando algo em sua vida, e isso o
deprime.
Junto com seus amigos Tomas e Clarice, Marcos segue para a cidade de Cabedelo
no litoral paraibano com o intuito de registrar cientificamente a presença de almas que
vagam pela Fortaleza de Santa Catarina esperando ingressar na Sociedade Científica de
Parapsicologia de forma triunfal. No entanto, ele está mais envolvido nesses fenômenos
do que ele pensa. O fantasma que eles procuram foi, em outra vida, o seu grande amor que,
até hoje, espera por seu retorno.

SINOPSE DOS PERSONAGENS PRINCIPAIS

CAPITÃO HOLANDÊS
Este Capitão, que regeu a Fortaleza de Santa Catarina em um período no século
XVII, não morre de amores pelos habitantes locais, pois sabe que eles conspiram contra o
seu comando. Sua crueldade natural foi exponenciada pelas dificuldades que a
“Parahyba”, principalmente a Vila de Cabedelo, lhe proporcionam.
Seu coração duro e frio foi arrebatado por uma jovem de origem portuguesa. Ele
havia ordenado encerrar a sua cerimônia de casamento e acabou apaixonando-se por ela.
Manteve-a cativa junto com seus pais, noivo e convidados.
Após eliminar o noivo, seu concorrente pelo coração da jovem, o Capitão
Holandês viu-se rejeitado por ela. Sua dor foi tão insuportável que acabou por retirar a
vida de sua amada.
Mesmo após a sua morte, sua alma não encontrou paz. Ele continua pela
Fortaleza de Santa Catarina mantendo a alma da jovem presa sob o seu jugo. Para a sua
surpresa e ira, o seu concorrente voltou (ou, pelo menos, é isso o que ele pensa) e ele fará
de tudo para impedir que o noivo consiga resgatar a sua amada.

MULHER DE BRANCO
Ser um fantasma não garante a ela muita personalidade. O importante, porém, é o
motivo que a mantém por aqui: Ela esperar pelo resgate de seu amado, do qual foi
cruelmente separada no século XVII, em plena cerimônia de casamento. Na verdade ela
ainda é uma prisioneira.
Em vida ela foi uma mulher tímida de origem portuguesa, mas tremendamente
apaixonada por um jovem que cresceu junto com ela na Vila de Cabedelo. Em meio à
tragédia que se abateu sobre ela, sua beleza chamou a atenção do Capitão Holandês que
comandava o lugar na época e foi o responsável pelo fim da sua felicidade junto ao seu
amado noivo. Ao rejeitar o amor deste Capitão que a mantinha cativa, ela assinou a sua
própria sentença de morte.

VELHA SENHORA
Por trás de sua aparência maltrapilha, esta senhora guarda uma grande sabedoria
e poder. Séria e sempre muito preocupada, ela procura ajudar Marcos nos acontecimentos
que estão por vir, referentes ao seu encontro com a Mulher de Branco.
Raramente vê-se um sorriso em seu rosto. Aparentemente o motivo para tal é a
sua mediunidade que a faz ver coisas que ela preferiria não ver. A Velha Senhora sabe
detalhes sobre o passado de tal forma que fica claro que o envolvimento dela no caso do
fantasma da Mulher de Branco, pesquisada pelos jovens parapsicólogos, vai além da
simples vontade de ajudar. Qual a participação dela de fato permanece sendo um grande
mistério.

SINOPSE DOS PERSONAGENS PRINCIPAIS (Cont.)

Na televisão, Alonso Gonçalves foi
contratado pelo Sr. Carlos Manga no ano de 1998
para dirigir cenas de ação na Rede Globo de
Televisão, atuando nas novelas “Torre de Babel”
e “Corpo Dourado”. No ano de 2007 atuou na
minissérie “Amazônia: de Galvez à Chico
Mendes” e na novela “O Profeta”. Em 2008
integrou o elenco da série “Faça a Sua História” e,
recentemente, da novela “Caminho das Índias”,
no horário nobre da Rede Globo.

O experiente diretor, roteirista e ator Alonso José Gonçalves ou, simplesmente,
Alonso Gonçalves, nasceu no estado de Minas Gerais e sempre foi uma apaixonado pelo
cinema de ação.
No ano de 1979, rodou o seu primeiro longa-metragem intitulado “Os
Delinqüentes”, com duração de 85 minutos. Entre 1983 e 1985 rodou dois médiasmetragens sendo “A Testemunha” (55 minutos) em 1983 e “O Caçado” (50 minutos) em
1985, ambos em Super/8. Ainda no ano de 1985, rodou o seu segundo longa-metragem,
“Os Treze Pontos” (123 minutos), vencedor do prêmio Sol de Prata para o melhor ator
coadjuvante no terceiro Rio Cine Festival no ano de 1987. Este longa foi, posteriormente,
distribuído pela CIC Video. Em 1992, Alonso Gonçalves produziu e dirigiu um filme
totalmente em inglês chamado “Somewhere In Brazil”.
Rodado de 25/03/2002 à 29/04/2002, o último longa-metragem de Alonso
Gonçalves, “Confronto Final” relata a violência das grandes cidades. É a história de um
cidadão que foi vítima de um arrombamento seguido de assalto e por causa disso ele
descobre que não há segurança nenhuma para os habitantes de qualquer cidade. Ele acaba
por se tornar neurótico, armando-se até os dentes e transformando sua casa em uma
fortaleza. Tanto temia ser assaltado novamente que o fato acaba acontecendo e ele se
envolve num universo de muita violência.
Confronto Final, foi rodado por uma boa equipe com dublês profissionais de São
Paulo, o que deu a oportunidade ao diretor Alonso Gonçalves por em prática sua
experiência em cenas de ação com muitas lutas, socos, tiros e explosões. A equipe foi
formada por mais de 30 técnicos, 54 atores e 110 figurantes. A co-produção foi com a Fam
Filmes Produções de Jorge Moreno e apoio da Prefeitura de Vespasiano, durante a
administração de Carlos Murta.
Nos papéis principais atuaram Jackson Antunes e Patrícia Novaes, sendo o
restante do elenco constituído por atores mineiros, com apoio do Sated/MG.

A DIREÇÃO

A

A

CAIO BLAT (TOMAS)
os 8 anos de idade, o paulista Caio Blat já fazia
comerciais para a TV, acumulando mais de 200
trabalhos. Ator de teatro, tv e cinema, já participou de
doze trabalhos na televisão no SBT e na Rede Globo, entre
novelas e minisséries. Hoje está em “Caminho das Índias”.
No cinema, estreou em 1998 no filme “Caminho dos
Sonhos” e integrou o elenco de mais oito filmes,
com destaque para “Lavoura Arcaica”,
“Carandiru” e “O Ano em que Meus Pais Saíram
de Férias”, indicado à concorrer ao Oscar de
melhor filme estrangeiro em 2008.

MARJORIE ESTIANO (CLARICE)
atriz e cantora curitibana Marjorie Estiano estreou no
teatro e, em 1999, conquistou o prêmio de Melhor Atriz
no Festival de Teatro Lala Schneider. Na TV, começou
em 2003 na Rede Globo, no programa “Malhação”, entrando em
seu elenco fixo no ano de 2004, de onde só saiu em 2006. Ainda
em 2006, fez parte do elenco da novela “Páginas da
Vida”, novela do horário nobre. Em 2007, ela
assume o papel da protagonista de “Duas Caras”,
também em horário nobre. Recentemente, integrou
o elenco de “Caminho das Índias”.

N

DANTON MELLO (MARCOS)
ascido em 1975, o mineiro de Passos, Danton Mello
estreou na televisão em 1985, ainda garoto, na novela “A
Gata Comeu”. Hoje conta com 18 novelas no currículo,
como “Sinhá Moça” como protagonista e “Caminho das Índias”.
No cinema, estreou em 2003 no longa
“Benjamin” e já participou de seis filmes, dentre
eles “Quanto Vale ou É Por Quilo” e, o mais
recente, “Ouro Negro - A saga do petróleo
Brasileiro”, do ano de 2007.

ATORES COTADOS PARA O ELENCO PRINCIPAL

J

JOSÉ DUMONT (SEU LUIZ)
osé Dumont é um dos mais bem-sucedidos atores brasileiros.
Este ator paraibano já participou de 24 trabalhos na televisão
nas principais emissoras, entre especiais, minisséries e
novelas.
No cinema, foram 44 filmes, o primeiro em 1977, “Morte e Vida
Severina”, passando por “Gaijin – os caminhos da liberdade”
(prêmio de melhor ator no Festival de Gramado), “O homem que
virou suco ” (prêmio de melhor ator nos Festivais de Gramado e de
Brasília), “A Hora da Estrela” (prêmio de melhor ator no Festival
de Brasília), “O Baiano Fantasma” (prêmio de melhor ator nos Festivais de
Gramado e de Havana), “Kenoma” (prêmio de melhor ator nos Festivais de
Brasília, Festival do Cinema Brasileiro de Miami e Troféu APCA) e “Dois
Filhos de Francisco”, filme nacional com a 2ª maior bilheteria desde a
retomada, em 1995.

O

JACKSON ANTUNES (RÔMULO)
ator e cantor mineiro Jackson Antunes é consagrado em
todo o território nacional. Já atuou em várias novelas na
Rede Globo e também na Rede Record, entre elas
“Renascer”, “Rei do Gado”, “Escrava Isaura”, “Sinhá Moça” e “A
Favorita”. Esteve também em várias mini-séries como “Memorial
de Maria Moura”, “Labirinto” e “Amazônia, de Galvez a Chico
Mendes”. No cinema, atuou em vários longasmetragens como “Dois Filhos de Francisco” (2ª maior
bilheteria do cinema nacional desde a retomada),
“Tapete Vermelho” e “Confronto Final”, este último no papel principal.

ATORES CONVIADOS PARA PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS

As imagens, nomes e marcas contidas neste pôster são
meramente ilustrativas, não possuindo nenhum compromisso
firmado entre as partes, em nenhum nível.

PÔSTER TEASER (SIMULAÇÃO)

As imagens, nomes e marcas contidas neste pôster são
meramente ilustrativas, não possuindo nenhum compromisso
firmado entre as partes, em nenhum nível.

PÔSTER (SIMULAÇÃO)

Forte de Santa Catarina - Poço Central

Forte de Santa Catarina - Capela
Forte de Santa Catarina - Colunas

Quadro da Mulher de Branco
Forte de Santa Catarina

Forte de Santa Catarina - Interior, Cabedelo-PB

Forte de Santa Catarina - Entrada

Forte de Santa Catarina - Frente, Cabedelo-PB

Vista Aérea da cidade de Cabedelo-PB

LOCAÇÕES

Parque Estadual Marinho de Areia Vermelha, Cabedelo-PB

Pôr-do-Sol em Jacaré, Cabedelo-PB

Capela abandonada, Cabedelo-PB

Parque do Jacaré, Cabedelo-PB

OUTRAS LOCAÇÕES

Português e Índio

Sargento Holandês

Espanhol

Soldado Holandês

Batalha dos Guararapes - Invasão Holandesa
Quadro de Victor Meirelles

PESQUISA DE FIGURINO DO SÉC. XVII

Comparação da planta holandesa
com o forte atual.

Imagens de referência - Forte Holandês.

Planta do Forte Margareth,
atual Forte Santa Catarina.

PESQUISA PARA A MAQUETE DO FORTE DO SÉC. XVII

Projeto: Forte das Almas
Número - Salic: 07-0135
Processo: 01580.014230/2007-10
Proponente: Karina Filmes Produções Cinematográficas Ltda. - ME
Área Cultural: Audiovisual - Cinema / Mercado de Vídeo Doméstico (DVD)
Categoria: Ficção / Longa-Metragem
Gênero: Suspense / Mistério
Duração Estimada: 100 minutos

INFORMAÇÕES DO PROJETO

Razão Social: PI - Gestão, Planejamento e Política Cultural Ltda.
CNPJ: 05.047.209/0001-24
Endereço: Rua Seringueira, 226
Bairro: Patrocínio
Cidade: Belo Horizonte
Fone: (31) 3371-7414 Celular: (31) 9998-0284
E-mail: producaoilimitada@gmail.com

PI - PRODUÇÃO ILIMITADA

Razão Social: Orbe Produções Audiovisuais Ltda..
CNPJ: 04.643.108/0001-53
Registro na Agência Nacional de Cinema (Ancine): 6468
Endereço: Praça Venâncio Neiva, 31 Sala 1
Bairro: Centro
Cidade: Cabedelo
Fone: (83) 3228-4997
Celular: (83) 8725-4990
E-mail: orbe@orbeproducoes.com.br Internet: www.orbeproducoes.com.br

ORBE PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS

Razão Social: Karina Filmes Produções Cinematográficas Ltda.
CNPJ: 19.733.567/0001-03
Registro na Agência Nacional de Cinema (Ancine): 1203
Endereço: Rua Passos, Nº 418
Bairro: Carlos Prates
Cidade: Belo Horizonte
Fone: (31) 3464-5076
Celular: (31) 9957-6441
E-mail: alonsogoncalves@uol.com.br

KARINA FILMES

INFORMAÇÕES DAS PRODUTORAS

