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estúdio 7 cidades no Sesc 
 O evento reúne nomes da música do ABCD no Sesc 

Santo André (rua Tamarutaca, 302. Tel.: 4469-1200), 
e recebe sábado (11/10) o violeiro andreense Milton 
Araújo. Ingressos: R$ 20.

realizado por alunos, projeto propõe criação de curta-metragem, calendário de oficinas itinerantes e a realização de festival

a bordo de um Fusca, estudantes 
da eLCV querem difundir cinema

Quando conseguiu a vaga no 
curso de cinema da Escola Livre 
de Cinema e Vídeo, a gaúcha 
Jamaikah Santarém resolveu 
contrariar o ditado popular: ao 
invés de jogar tudo para o alto, 
por que não rifar? Foi assim 
que ela e seu bem mais precio-
so – um Fusca 1974, de nome 
Magnólia – percorreram as ruas 
de Porto Alegre vendendo bi-
lhetes. Ao conseguir o dinheiro 
necessário para a viagem a San-
to André, Jamaikah embarcou 
sem imaginar que a sua história 
se tornaria o primeiro passo de 
uma nova ação multimídia da 
ELCV.

“O projeto surgiu de uma 
conversa entre o Agustin (Car-
valho, criador do projeto) e a 
Jamaikah. Ela comentou que 
estava rifando o Fusca para 
poder estudar aqui e aí o Agus-
tin teve a brilhante ideia de a 
gente aproveitar esse mote e 
realizar o Cine Fusca”, contou 
Lígia Hsu, uma das organi-
zadoras. Iniciativa dos alunos 
da escola, o Cine Fusca é um 
conjunto de atividades: come-

ça com uma caravana, que no 
trajeto de buscar Magnólia em 
Porto Alegre e trazê-la a Santo 
André, oferecerá oficinas de ci-
nema nas cidades do entorno; 
envolverá a produção de um 
curta-metragem estrelado pelo 
famoso Fusca e termina com 
um festival, que trará oficinas 
e exibições de filmes, já na es-
cola.

“Não dá para você viajar de 
Porto Alegre a Santo André, 
sendo um grupo de cinema, 
sem tirar uma foto, fazer um ví-
deo. Qualquer pessoa que viaja 
já faz isso por natureza. Então, 
a gente quer registrar isso, na 
forma de um documentário, 
e fomentar o cinema”, revelou 
Agustin. “Chegar numa cidade 
do Interior, exibir uma produ-
ção nossa aqui da escola, bater 
um papo sobre o que é cinema, 
como que a pessoa pode criar 
um filme e colocar na rede. É 
uma ideia a partir do cinema 
independente mesmo.”

Para conseguir a verba ne-
cessária e realizar toda a ação, 
o coletivo de amigos optou em 
cadastrar o projeto numa fer-
ramenta de crowdfunding, po-
pularmente conhecido como 
vaquinha on-line. Através do 
site http://www.catarse.me/pt/
cinefusca, é possível doar valo-
res à campanha, que necessita 
de R$ 25 mil para sair do pa-
pel. O período de arrecadação é 
até o dia 04/11 e as doações po-
dem ser de R$ 10 a R$ 10 mil 
– quanto maior o valor, mais 
brindes o apoiador receberá.

Sobre a despedida de Mag-
nólia, Jamaikah afirma que dá 
uma saudade, mas sabe que o 
Fusca será bem cuidado. “Eu 
tô e não tô feliz, né? Porque foi 
toda essa situação que fez com 
que eu viesse. Tantas outras coi-
sas aconteceram por causa dessa 
iniciativa de fazer a rifa. Eu fico 
triste por causa do apego, mas 
também fico feliz porque quem 
ganhar vai ter muita alegria, 
como eu também tive.” 
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NãO dÁ pArA VOcê 
ViAJAr de pOrtO 
AleGre A SANtO 
ANdrÉ, SeNdO uM 
GrupO de ciNeMA, 
SeM tirAr uMA FOtO, 
FAzer uM VídeO. A 
GeNte quer reGiStrAr 
iSSO, NA FOrMA de 
uM dOcuMeNtÁriO, e 
FOMeNtAr O ciNeMA  

AGuStiN cArVAlHO,
  criador do projeto

 Cine Fusca

diVuLgação

estudantes também organizaram vaquinha on-line para financiar projeto que vai registrar viagem de porto alegre a santo andré


