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O FATU, realizado desde 2004, é um festival de filmes diferente, sendo pioneiro no

Brasil em diversos aspectos. Ele é o único focado nos temas Aventura, Turismo e
Sustentabilidade, livre em qualquer duração ou formato.

O Festival interage com o público local, atrai produtores de todo Brasil, e tem ações de

divulgação internacionais.

Em suas dez edições o FATU apresenta um histórico positivo de exibição pública de

centenas de filmes de qualidade, e realização de diversas atividades paralelas, como
debates, encontros, palestras, cursos, mostras e oficinas de vídeo para escolas da
comunidade, tendo formado quase mil jovens cineastas.

O FATU tem uma preocupação ambiental, sendo um festival Carbono Zero, onde os

recursos usados são neutralizados com ações ambientais.

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO



PATROCÍNOS E APOIOSPATROCÍNOS E APOIOS
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Em 2014 o festival teve os seguintes apoiadores locais participando ativamente,

possibilitando o festival ter sido realizado mesmo sem a participação de uma
patrocinador Master.
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FILMES PARTICIPANTESFILMES PARTICIPANTES
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A edição do FATU em 2014 

teve 42 filmes participantes, 
sendo 2 convidados fora da 
competição do Festival.

Os filmes foram 

selecionados entre quase 
cem filmes submetidos por 
produtores de todo Brasil, 
que atenderam os requisitos 
de temas do FATU.

Entre os filmes exibidos, 

constaram animações, 
documentários profissionais 
e amadores, filmes de ficção,  
filmes produzidos por alunos 
de escolas, sobre Aventura, 
Turismo ou Sustentabilidade.
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ATIVIDADESATIVIDADES
O FATU teve abertura na noite do dia 6 de
Novembro, com apresentação do coral das
crianças, sob regência da Professora Neide

Rodrigues Gomes.

O evento de premiação com a
Orquestra de Viola Caipira
Matutos da Mantiqueira.

O troféu do FATU, o Caipora-
FATU, entidade protetora da
natureza, foi criado pela artista
joanópolense Mércia Borges.

O conceituado fotógrafo 
indianista Renato Soares, 
palestrou com suas imagens, 
casos e técnicas de fotografia 
para o público presente.O prefeito de Joanópolis Adauto Oliveira

entregando Troféu a um dos produtores no

Festas de confraternização
entre os produtores e locais.

no final do FATU.
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PÚBLICOPÚBLICO
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A edição de 2014 teve público estimado de 1.000

pessoas nas sessões de filmes, palestra e participação
nos eventos relacionados. A participação das escolas da
cidade, que enviaram alunos em todos os períodos, foi
muito importante para presença popular no evento.

A cada exibição de filmes, os diretores e produtores

presentes, vindos de diversas partes do Brasil,
conversaram com o público a respeito de suas obras.
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PREMIAÇÕESPREMIAÇÕES
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Após acirrado debate entre os jurados, e a contagem dos votos do público que assistiu as
sessões do FATU, estes foram os resultados:
• MELHOR FILME PROFISSIONAL – MANCHIK, do diretor MARCOS CARVALHO
• MELHOR FILME AMADOR – PROJETO LINHA D´ÁGUA CURAÇÃO, do diretor LEONARDO SOLDON
• MELHOR SÉRIE PARA TV – PROFISSÃO VAQUEIRO, do diretor FELIPE WENCESLAU
• MELHOR JUVENIL ESCOLA – AMOR MASCARADO, produzido pelos alunos da ESCOLA DO CAMPO 

E ESTAÇÃO DE CIÊNCIAS MARGARETE CRUZ PEREIRA de Cariacica – ES
• MELHOR DIREÇÃO – RODRIGO SIQUEIRA, do filme ÍNDIO CIDADÃO?
• MELHOR ROTEIRO – OS TUBARÕES DE COPACABANA, de ROSÁRIO BOYER
• MELHOR MONTAGEM – RIOS VOADORES, do diretor GLAUCO KUHNERT
• MELHOR TRILHA SONORA – MARROCOS, DESERTO ADENTRO, do diretor JÚLIO MOURÃO
• MELHOR FOTOGRAFIA – MULHERES PESCADORAS, do diretor PHILIPE RIBEIRO
• MELHOR FILME JÚRI POPULAR – SAGACIDADE, do diretor CAUÊ ARAUJO CASTRO
• MELHOR JÚRI POPULAR ESCOLA – PETAR, SOB O DOMÍNIO DAS ÁGUAS, produzido pelos alunos 

da Escola Prof. Josephina Galvão Bueno de Socorro – SP

www.fatu.com.br - www.aventura.com.br - aventura@aventura.com.br



JURADOSJURADOS
O FATU escolheu um excelente corpo de jurados de Joanópolis e de São Paulo.

Dilma de Melo Silva - Bacharel e Licenciatura em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, mestrado em Pós
Graduação em Sociologia – Uppsala Universitet e doutorado em Sociologia pela Universidade de São Paulo (1984).
Formada em interpretação e direção teatral pela Escola de Arte Dramática de São Paulo. Atualmente é professora sênior
da Universidade de São Paulo. Autora de vários livros dentre os quais: Brasil,sua gente e sua cultura,Arte Africana e afro

brasileira.

Décio Badari - Nascido aos pés da Serra da Mantiqueira, na fazenda de seus avós, fotografa desde os 12 anos, no
começo com uma Rolleiflex, presente de seu pai! Atualmente seu foco são as aves, participa de 40 grupos no Flickr e
também na Wikiaves.

Nivaldo Pereira Gomes - Tem Curso de hardware e vários cursos voltado a área de elétrica e eletrônica. Trabalhou na
direção e produção de quatro filmes amadores, desde a criação do roteiro até a edição final dos filmes. Sendo eles: FÉ
AMOR E GANÂNCIA, JESUS DISFARÇADO EM SUA CASA, ENCONTRANDO O PASSADO e EM BUSCA DA VERDADE. Tudo isso
sem ter nenhum curso voltado a esta área.

Renato Soares - Fotógrafo e documentarista da arte e cultura brasileira. Desde 1986 percorre regiões insólitas e não
menos belas do território nacional para registrar a diversidade biológica de plantas e animais; grupos étnicos com seus
ritos e costumes; o povo de cada canto no caldeirão de raças e tradições que tanto enriquece a cultura do País.
Colaborador da mais importante e tradicional revista de divulgação científica no Mundo a “SCIENTIFIC AMERICAN” Brasil .
Atualmente publica em revistas de grande expressão editorial como a NATIONAL GEOGRAPHIC. Tem diversos livros
fotográficos lançados.
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DilmaNivaldo RenatoDécio



EDIÇÃO 2015EDIÇÃO 2015

A décima primeira edição do FATU acontecerá em 2015, em Joanópolis. A data prevista

para sua realização em Novembro, a ser confirmada futuramente.

Os produtores de todo Brasil e os canais de TV paga e Distribuidores serão convidados

a se inscreverem a partir de Março de 2015. O convite também será divulgado pelo
Guia Kinoforum de Cinema e em revistas especializadas e em mídia sociais.

A nova edição do FATU promete ser bem mais intensa e participativa, consolidando

Joanópolis como um pólo do cinema independente nos temas aventura, turismo e
sustentabilidade. Esta estância turística, que fica a 100 km da metrópole São Paulo, e
oferece o melhor da paisagem caipira, bem como uma das maiores represas do estado,
é ideal para receber os formadores de opinião do novo cenário do audiovisual
brasileiro.

Em 2015 o FATU desempenhará sua função social e educacional, formando jovens das

escolas da região. Serão cerca de 100 jovens que receberão uma oficina completa da
produção audiovisual, e irão produzir eles mesmos filmes para concorrer no festival.

A nova edição do FATU já começou a ser planejada, desde o encerramento da edição

de 2014, como é comum em eventos anuais de relevância para cultura nacional.
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