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CONTRAPARTIDA DO POLO AUDIOVISUAL

- Oficina de Realização de Curta-Metragem e exibição pública do filme produzido durante a atividade em 
cidade de preferência do incentivador;

- Inserção do município sede do incentivador na programação da Mostra Itinerante Curta Velho Oeste;

- Pesquisa de locações de filmagem no município sede do incentivador para inclusão no catálogo de 
locações do Polo Audiovisual, visando sediar as gravações de filmes futuros;

APRESENTA

PARTICIPANDODOSUS

UM DOCUMENTÁRIO DO PONTO DE VISTA DE QUEM ESTÁ DO OUTRO LADO DOS BALCÕES DE ATENDIMENTO

SINOPSE

RESUMO

1_

2_

Participando do SUS um longa metragem documental que traz às telas a jornada de 
Anna Betine, uma usuário do Sistema Único de Saúde (SUS), que busca entender como 
funciona o mecanismo que atende 150 milhões de brasileiros.

Um documentário que será realizado nos espaços de participação social na saúde de 
Assis, como o Conselho Municipal de Saúde e os Conselhos Gestores das Unidades de 
Saúde da cidade, podendo alcançar dimensões regionais, estaduais e nacionais 
considerando a possibilidade de escalada do processo participativo até essas instâncias. 
A narrativa será construida em torno da investigação da protagonista nos espaços onde 
são decididos os rumos da saúde pública. 

CURRÍCULO DA DIRETORA

Anna Betine é psicóloga e produtora cultural. Desde 2019 vem atuando junto ao Polo 
Audiovisual do Velho Oeste para o desenvolvimento de ações de fomento do audiovisual 
no Interior Paulista.

Em 2020, produziu o filme publicitário “Pra Frente, Pra Fema”, para a Fundação Em 2020, produziu o filme publicitário “Pra Frente, Pra Fema”, para a Fundação 
Educacional do Município de Assis, vencedor na categoria Campanha, do 43° Profissionais 
do Ano 2021.

Pelo canal universitário FEMA TV, apresentou e produziu o programa Escola de Artes, foi 
diretora e produtora do espetáculo “A dança e a poesia cuidando da saúde mental” no 
programa Vozes da Cultura e apresentou o 1º Prêmio Vozes da Cultura.

Roteirizou e dirigiu o curta-metragem “Felina” (2021), que retrata a jornada de uma Roteirizou e dirigiu o curta-metragem “Felina” (2021), que retrata a jornada de uma 
personagem usuária da saúde mental através da dança.

Foi produtora de locação do curta-metragem “Ainda Restarão Robôs nas Ruas do Interior 
Profundo” (2021), premiado como “Melhor Filme” no Festival Internacional de Curtas 
Metragens de SP.

Atualmente integra a diretoria da Oeste Cooperativa Audiovisual e do Instituto do Negro de 
Assis Zimbauê enquanto Secretária Executiva.

CONTRAPARTIDA DO PROJETO
- Disponibilização do filme para as secretarias de saúde dos 42 municipios consorciados 
ao CIVAP - Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema.

- Exibição pública do filme em 4 cidades da região, preferencialmente em escolas.

- Oficina de realização de documentário em 1 município de preferência do incentivador.

REFERÊNCIAS
Temos como referências alguns documentários e obras de ficção brasileiras e 
estrangeiras, sendo elas: Ilha das Flores (Jorge Furtado), Sicko (Michael Moore), 
Profissão Repórter (Cacá Barcelos) e o filme Saúde tem Cura (Silvio Tendler).

EMPREGOS DIRETOS GERADOS: 25

Projeto inscrito na Lei do Audiovisual Art. 1-A (Lei 8685-93)
Valor aprovado a captar: R$ 715.000,00

Investimento via Dedução de Imposto de Renda

Nº SANFOM: 1023-22
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