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ELENCO 
 
Romero Brito 
Camila Buarque 
Bruna Florie 
Caio Richard 
Eduardo Montenegro 
 
 
TRILHA SONORA 
 
SNEEUWLAN 
(Oskar Schuster - Creative commons) 
 
LITTLE MAMMA 
(Banda Voyeur) 
 
SEXY LOVE 
(Banda Voyeur) 
 
O CARA DO OUTRO LADO 
(Ortinho) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
SINOPSE CURTA 
 
Um jovem grosseiro muda completamente sua forma de agir quando está sozinho 
observando a sua vizinha do prédio da frente e escrevendo poesias sobre ela. 
 
SINOPSE LONGA 
 
Um rapaz passa na padaria para comprar algumas coisas para o jantar, no meio das 
compras ele recebe uma ligação da namorada, com quem perde a paciência. Chegando 
em casa, ele prepara todo um ritual na varanda para observar a vizinha do prédio da 
frente: veste uma roupa mais elegante, bebe vinho na taça e escreve poesias inspirado 
na sua musa. 
 
 
FORMATO 
 
Imagem: 1920 x 1080 (Full HD) 
Codec: H264 
Taxa de quadros: 24 fps 
Duração: 11’30” 
Áudio: stereo 32bits 
Modelo da câmera: Canon T3I 
Software de edição: Adobe Premiere CS4 
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14º Festival de vídeo de Pernambuco                            6º Festival de cinema de Triunfo 
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LUCAS MARIZ (Roteirista) 
 

Estudante de cinema na Universidade Federal de 
Pernambuco e sócio da produtora de vídeo Take 28 
produções audiovisuais, Lucas já dirigiu dois curtas. O 
primeiro filme dele foi A vida é um jogo, onde também 
integra o elenco, a produção de 2009 foi exibida no 11º 
Festival de Vídeo de Pernambuco. O segundo curta-
metragem de Lucas é o Homem que ri (2011) onde além 
de assinar o roteiro, atuou e dirigiu. Como escritor 
ganhou o prêmio da Companhia Editora de Pernambuco 
(CEPE) de melhor livro infantil com o Conto do garoto 
que não é especial. Ele também é ator de teatro, 
desenhista e trabalhou durante um ano como repórter no 
programa de TV (2012) Cinema 11, veiculado pela TV 

Universitária de Recife. 
Contato: lucasmarizz@gmail.com  
 
 
 
LEO LEITE (Diretor) 
 

Leo Leite nasceu em Recife em 26 de julho de 1987. 
Estudante de Comunicação Social com habilitação em 
Rádio e TV na Universidade Federal de Pernambuco. 
Trabalhou na produção do programa Opinião 
Pernambuco da TV Universitária, desde novembro de 
2007 até setembro de 2008; Idealizou, produziu e 
apresentou a Série Créditos, uma série de 10 programas 
semanais sobre os profissionais do cinema, exibido 
semanalmente de agosto a outubro de 2009 na TV 
Universitária.  
Dirigiu o filme Control C, Control V que foi semifinalista 
do festival Claro Curtas 2009. Dirigiu o filme O eco dos 
meus passos filmado em 16 mm e finalizado em digital 
em 2011 pelo Curta em Curso. Foi roteirista e montador 

do documentário Se tua rua fosse minha, participante de festivais como Sercine e 
Intercom. Ministrou a oficina de cinema Realizando em 1 minuto pela Fundarpe, junto 
a cineasta Alice Gouveia, em diversos festivais de cinema do estado de Pernambuco. 
Foi produtor na Oficina de Imagens, produtora de vídeos de Recife e hoje é um dos 
sócios da Take 28 produções audiovisuais. 
Contato: leoleitee@yahoo.com.br 
 

 


