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RECIFE 2017
Sessão Documentários
Projeto Bota pra Rodar - Caranguejo Tabaiares
Direção: Laura de Araújo
Duração: 8'28"
Sinopse: O Projeto Bota pra Rodar da Ameciclo teve seu piloto
executado na Comunidade Caranguejo Tabaiares, no Recife/PE. Consiste
de um projeto de recolhimento de bicicletas que estão sem uso para
depois o restauro por jovens da própria comunidade. Após o restauro,
as bicicletas são disponibilizadas de forma compartilhada e gratuita
para toda a comunidade. O projeto foi realizado graças ao apoio do
Fundo Socioambiental CASA.
Pedala Manaus
Direção: José Renato Bergo
Duração: 20’
Sinopse: Como é circular e pedalar na capital Amazonense? Como o
poder público lida com as demandas dos ciclistas? Video MiniDoc
mostra a atuação ativista do Pedala Manaus, uma Ong que luta e atua
por melhores condições para os ciclistas de Manaus.
Entre Ventos
Direção: Bruna Freitas Nogueira
Duração: 13’06’’
Sinopse: Entre Ventos: um olhar sobre o ciclismo em Uberlândia.
"O meu movimento é limpo, pedalo entre becos e lugares onde motores
não sentem a liberdade do sabor do vento. É uma escolha minha criar a
minha própria forma de locomoção." "Entre Ventos" surgiu a partir da
perspectiva de uma ciclista de Uberlândia, que busca relacionar
ciclistas da mesma cidade em contato com o

Pra Nunca Mais Voltar
Direção: Arthur Ribeiro
Duração: 20’
Sinopse: Resultado da primeira viagem de cicloturismo do Gira Brasil,
movimento de ciclistas londrinenses, o documentário traz o percurso
rodado em 20 dias saindo de Londrina - PR para Garopaba - SC. O
curta aborda, entre outras coisas, o uso da bike como meio de
transporte sustentável, e também como "meio" de descobertas pessoais
- partindo da performance autobiográfica narrada pelos ciclistas
Armando Balarotti Neto, Arthur Ribeiro e Juliano Stinghen. A necessidade
de criar um projeto neste segmento surgiu da escassez de produções
poéticas / reflexivas, e também como objetivo pedagógico na
conscientização e divulgação da prática.

Sessão Cicloativismo
João
Direção: Bernardo Valença
Duração: 1'26"
Sinopse: Uma pandemia assola as cidades do mundo. O vício e a
dependência afastam o ser humano de seus semelhantes. Enquanto não
conseguirmos nos libertar dessa realidade, a Terra vai seguir sofrendo
os efeitos colaterais. Então pare! Liberte-se!
Respeita as Mina
Direção: Nina Tangerina
Duração: 1’19’’
Sinopse: Ser mulher e pedalar na rua é remar contra a maré em um
mar de carros e ondas de assédio. Nós não estamos sozinhas. Nós
somos a revolução e vamos ocupar a faixa. Nós somos várias e exigimos
respeito, exigimos educação e pedalando a gente grita: RESPEITA AS
MINA!

Roda Viva - Naldinho
Direção: Débora Schmidt Nardello
Duração: 05’45’’
Sinopse: Ronaldo Porto, mais conhecido por Naldinho Tranquilo, uma
lenda ciclística carioca, é mensageiro, um dos fundadores da Ciclo
Courrier e professor de filosofia. Reza a lenda que ele sobe o Alto da
Boa Vista de bicicleta fixa e sem suar. Conversamos sobre a história
dele com a bicicleta, a visão não-romântica dele das magrelas na rua,
uso de capacete, Massa Crítica, o nosso lugar de direito e muito mais.
Esse é o primeiro vídeo de uma série de entrevistas com os ciclistas
cariocas, para humanizar a bicicleta e mostrar as pessoas que andam
sobre duas rodas.
Mobilidade Linda
Direção: Cazé Pecini, Diego La jst, George Queiroz, Giulia Grillo, José Renato
Bergo, Natala Al, Marco Avanzi, Pedro Borelli, Pedro Pissarra
Duração: 4’20’’
Sinopse: PARA QUÊ CICLOVIAS?
São Paulo tem ciclovias demais? Ciclovias são perigosas? Não há
ciclistas? Ciclovias atrapalham o trânsito? Ciclovias são coisa
partidária? Blá Blá Blá… O vídeo MOBILIDADE LINDA foi produzido de
forma colaborativa e voluntária por um grupo de ciclo-realizadores
ativistas no melhor estilo shock doctrine e vem para esclarecer alguns
preconceitos contra ciclovias que são disseminados diariamente por
quem é contra a implantação dessas estruturas na cidade e que
provavelmente nunca andou de bicicleta no trânsito!Ciclovias são
importantes para a proteção à vida do ciclista e para o combate aos
congestionamentos insanos da nossa cidade. MOBILIDADE LINDA
propõe uma reflexão “mão na cabeça” para a atual #jestão da
prefeitura e vereadores municipais que insistem em negar a bike como
alternativa de transporte e mobilidade.
O vídeo é uma resposta da sociedade às ameaças de retirada da
infraestrutura já existente, grande contramão em relação a
recomendações urbanísticas da ONU – Organização das Nações
Unidas e desrespeito ao Plano Nacional de Mobilidade Urbana (lei
federal nº12.587, 2012), diretrizes importantes para a criação de cidades
mais sustentáveis e humanas. Pedalar não é só na Europa. Aqui também
dá!

Sessão Cultura Bici
Ana, Cacá e a chuva
Direção: George Queiroz
Duração: 3’19’’
Sinopse: Todo dia Ana sai do trabalho de bicicleta pra buscar sua filha
Cacá e ir pra casa. Ninguém esperava a chuva forte que caiu. Mas e
daí?

Sessão Horizontes
Bhike Polo
Direção: José Renato Bergo
Duração: 7’49’’
Sinopse: E se a bike fosse futebol? Aqui um video Registro do 2o.
Campeonato Brasileiro de Bike Polo na cidade de Belo Horizonte-MG. 8
equipes de 3 integrantes disputam um torneio de polo sobre rodas e
onde o maior prêmio foi a amizade em torno da Bici.
Tibunga
Direção: Beatriz Cortez Tanabe
Duração: 02
Sinopse: Buzinas, calor, ansiedade e cansaço. Inquietações que pregam
por refúgio. Nem sempre o caminho para a tranquilidade é fácil, mas
pode ser valioso.
Lu e o Clube da Pimenta
Direção: George Queiroz
Duração: 3’30’’
Sinopse: Lu Pimenta e seu ET voando até a represa de Guarapiranga,
na Zona Sul de São Paulo.
#RUA - Murilo Grancieri
Direção: Diego46 e Lucas Neves
Duração: 10’
Sinopse: Murilo fala sobre suas duas paixões; a bicicleta e a fotografia.
E suas relações com a rua.

