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APRESENTA

Diretor, produtor e roteirista pela Oeste Cinema, produtora baseada em Assis - SP. Cursou Comunicação Social na Escola de 
Comunicação e Artes da USP de 2009 a 2012. Foi repórter e roteirista da MTV Brasil de 2010 a 2013. Diretor do longa-metragem 
‘Sabotage Nós’ (2013), sobre o rapper Sabotage, que acumula mais de 1 milhão de visualizações em streaming. Dirigiu o curta-metragem 
‘Sobre Coragem!’, exibido em todas as capitais do país pela 10a Mostra de Cinema e Direitos Humanos no Mundo, selecionado para o 
Festival Internacional de Curtas-Metragens do Rio de Janeiro ‘Curta Cinema’, e vencedor de Melhor Direção no Festival de Cinema de 
Três Passos. Fundou em 2017 a produtora Oeste Cinema, empresa de fomento ao audiovisual na região Oeste Paulista, por onde foi 
vencedor por duas vezes do Prêmio Profissionais do Ano da Rede Globo e idealizou o projeto Polo Audiovisual do Velho Oeste, fruto de 
parceria entre a Fundação Educacional do Município de Assis - FEMA e a Cooperativa Audiovisual do Velho Oeste, da qual é presidente. 
Produziu em 2019 a primeira edição da mostra 'Curta Velho Oeste', que exibiu filmes produzidos nos interiores do Brasil. Em 2021, 
codirigiu o curta-metragem 'Sou Mulher e Não Serei Outra Coisa'. Em 2022, dirigiu o curta 'Ainda Restarão Robôs Nas Ruas do Interior 
Profundo', vencedor do Prêmio Canal Brasil de Curtas no 33º Curta Kinoforum. É diretor e produtor da minissérie documental 'Touros', 
em finalização (2022).

DIREÇÃO

EMPREGOS GERADOS: 21
EXPECTATIVA DE PÚBLICO PRESENCIAL: 2000

GUILHERME XAVIER RIBEIRO
GUILHERME PERARO
ANNA CAROLINA ALENCAR BETINE
DENIS AUGUSTO
ISADORA TORRES E LEONARDO BORTOLIN
BEATRIZ XAVIER RIBEIRO
ANA CAROLINA LUCHINIANA CAROLINA LUCHINI

Direção e Roteiro:
Direção de Produção:

Assistente de Produção:
Direção de Fotografia:

Direção de Som:
Direção de Arte:

Figurinista:Figurinista:

A revelação deste contexto de trabalho e de seu processo histórico está intimamente ligada à proposta do novo cinema do Oeste Paulista - região de predomínio 
do cultivo de cana-de-açúcar - de dar visibilidade aos personagens e histórias próprios de seu território. 

A pré-estreia será realizada em exibição gratuita no Cine Fema Piracaia, um cinema de rua recém-restaurado em Assis (SP) com capacidade para 530 pessoas. 

Na sequência, o filme será levado para uma exibição em praça pública seguida de roda de conversa em Quatá (SP), uma cidade formada majoritariamente por 
trabalhadores do setor canavieiro, nas proximidades de uma usina de açúcar e álcool.

Canavial 4G é um curta-metragem de ficção, do gênero 
suspense, que retrata através do personagem Jessé, um 
trabalhador rural de meia-idade, os avanços obtidos com 
a mecanização da colheita de cana-de-açúcar. Ele fica no 
silêncio da cabine acusticamente isolada durante a maior 
parte das oito horas de seu turno, em que a máquina 
segue uma linha reta de quilômetros, entre idas e vindas. 
Suas únicas possibilidades de interação com agentes 
externos são o rádio que se comunica com a central de 
controle e o celular, que só conecta à internet num 
pequeno trecho com cobertura 4G.

Em uma dessas breves passagens pela área de cobertura, Em uma dessas breves passagens pela área de cobertura, 
entre diversas notificações do Whatsapp, chega uma 
mensagem de sua filha Eugênia com um enigmático e 
urgente pedido de ajuda. O desenrolar deste incidente 
transforma o trabalho de Jessé em agonia, e mobiliza um 
grupo de trabalhadores em busca da solução.

A equipe de produção do filme irá oferecer uma oficina de produção de curta-metragem destinada a filhos de trabalhadores de usinas sucroalcooleiras, 
compreendendo as etapas de roteiro, produção e edição, e desdobrando num filme de curta duração produzido pelos participantes como produto final. A atividade 
possui uma carga horária total de 24 horas, divididas em 04 diárias. 

D O  PR O JETO

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;

A equipe de produção do filme irá oferecer uma oficina de produção de curta-metragem destinada a filhos de trabalhadores de usinas sucroalcooleiras, 
compreendendo as etapas de roteiro, produção e edição, e desdobrando num filme de curta duração produzido pelos participantes como produto final. A atividade 
possui uma carga horária total de 24 horas, divididas em 04 diárias. 

A equipe de produção do filme irá oferecer uma oficina de produção de curta-metragem destinada a filhos de trabalhadores de usinas sucroalcooleiras, 
compreendendo as etapas de roteiro, produção e edição, e desdobrando num filme de curta duração produzido pelos participantes como produto final. A atividade 
possui uma carga horária total de 24 horas, divididas em 04 diárias. 

Projeto aprovado no ProAC ICMS - Programa Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo

CÓDIGO DO PROJETO: 36034

VALOR APROVADO PARA CAPTAÇÃO: R$ 125.130,00

MECANISMO DE INCENTIVO FISCAL (LEI 12.268/06): ICMS

RAZÃO SOCIAL: OESTE CINEMA LTDA

CNPJ: 23.180.804/0001-15


