


O projeto Vestígios enfoca a 
preservação da memória e o resgate 
do patrimônio histórico e cultural de 
Santa Catarina, através de uma série 
de 24 docspots, com dois minutos de 
duração cada. Além de dados 
históricos sobre os locais, os 
documentários também abordam 
especialistas em arquitetura e 
historiadores, bem como a população 
local, que tem uma história de vida 
relacionada a cada uma das 
construções.

O “Projeto Eu” é uma série de 24 
episódios de um minuto e meio cada, 
formatados para exibição em TV, que 
mostra as histórias de vida de 
pessoas normais, anônimas, e que 
passam despercebidas na correria 
do dia-a-dia. Cada episódio foca a 
vida cotidiana de uma pessoa, que 
conta fatos e histórias marcantes e 
como ela se relaciona com o 
ambiente em que vive. Afinal, o que 
seria de uma cidade sem seus 
personagens anônimos?

A história da cidade de Itajaí é 
marcada pelas grandes “batalhas” 
entre o Clube Náutico Marcílio Dias 
e o Clube Náutico Almirante 
Barroso. A rivalidade existe hoje 
s o m e n t e  n o  c a m p o  d a s  
lembranças. Porém, de 1919 a 1970, 
existia, de fato, no campo esportivo. 
O documentário registra as 
histórias daquelas “batalhas” com 
entrevistas com ex-jogadores, ex-
diretores, ex-árbitros e torcedores. 
Além disso, os depoimentos são 
permeados por dramatizações de 
um jogo de futebol entre crianças. 

Bento Nascimento foi um poeta 
itajaiense de notória qualidade 
artístico-literária, que nos deixou 
muito cedo, de forma brutal. 
Envolvido com o teatro, professor da 
rede pública de ensino, boêmio e um 
artista conectado com a vida cultural 
e social de sua época. Conectando 
documentário com ficção, os poemas 
do autor se misturam com a sua 
história, criando uma teia de eventos 
que nos conduzem pela mente de um 
dos mais talentosos escritores locais.

O documentário “Invencíveis” mostra 
a vida de portadores de necessidades 
especiais e seus exemplos de 
superação e dedicação. O projeto 
contará o cotidiano de quatro para-
atletas. Uma equipe acompanha a 
preparação dos atletas para a 
competição mais importante do 
Estado de Santa Catarina, o Parajasc, 
que será disputado entre os dias 25 e 
29 de agosto, na cidade de Chapecó. 
Durante esta competição, as câmeras 
irão acompanhar estes atletas em 
todos seus movimentos, contando 
uma história que de uma forma ou de 
outra acabará em vitória.

Santa Catar ina é  um Estado 
privilegiado pela natureza. Essa 
característica fica ainda mais evidente 
no verão. Muitos turistas visitam a 
região e acabam por não desfrutar de 
todos os atrativos que ela oferece. O 
objetivo da série “Caminhos de 
Verão” é justamente mostrar a esses 
turistas os pequenos tesouros 
escondidos em nossa região. Tudo 
isso de forma informativa e dinâmica. 
A série está formatada em docspot, de 
um minuto e meio de duração em cada 
episódio, para utilização em TV. 
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