
CARDÁPIO PROJETOS DE

Na nossa Carta de Degustação, você encontra projetos 
em  diferentes estágios de desenvolvim ento. 

A CASA

Alta Temporada

LIVE-ACTION. DRAMA CRIMINAL E HUMOR NEGRO – 10 X 52.
PÚBLICO-ALVO: ADULTO E JOVEM-ADULTO

Consultoria

Parlamentar

Sobrenatural

LIVE-ACTION - COMÉDIA FANTÁSTICA - 10X30'
PÚBLICO-ALVO: ADULTO E JOVEM-ADULTO

IMAGEM VINIL 

- zona norte

[EM PRODUÇÃO]

MISTURA DE FICÇÃO LIVE-ACTION COM DOCUMENTÁRIO. 10X20’
SÉRIE A PARTIR DO LP “ALDIR BLANC & MAURÍCIO TAPAJÓS”
20 MÚSICAS ORGANIZADAS EM DUPLAS

A f cção conduz a história, mas elementos documentais poderão
ser inseridos nas tramas, de forma que o universo suburbano
pintado em letra e música (verdadeiras crônicas cariocas) pela
dupla de compositores ganhe relevo ao longo das tramas,
preenchendo as vidas dos personagens. Como característica
comum, além dos autores das músicas, os episódios serão
crônicas sobre falsos heróis e molambos da vida.
Série em produção e será exibida no Canal Prime BOX.

PROJETO TRANSMÍDIA LIVE-ACTION
(LONGA-SÉRIE-CURTA–QUADRINHOS–GAMES)
FICÇÃO CIENTÍFICA/CYBERPUNK
 Um presente alternativo do Rio, onde gangues de surf stas
de trem dominam as linhas da Central, o fanatismo religioso
dos cybercrentes cresce vertiginosamente, máf as do oriente
dominam o contrabando e o comércio pirata e no vácuo deixado
pelo estado, corporações assumem o poder. Nessa versão
distópica do Rio de Janeiro, Yan e Flaneur, um hacker e um
trambiqueiro tentam sobreviver com pequenos golpes que
ocorrem em cada episódio ao longo dos três anos que
antecedem o início do longa-metragem.
Previsão de 3 temporadas.

LIVE-ACTION – FICÇÃO PÓS-APOCALÍTICA - 4 X 45’
INSCRITO NA LEI DO ISS
Conta o início da reconstrução da civilização humana num futuro
distante, a partir de sobreviventes da superfície e intraterrenos,
que nunca viram a luz do dia. Livremente inspirado em teorias
alternativas que legam a possibilidade da existência de vida no
interior da crosta da Terra. A série atravessa os gêneros do
terror/ suspense, voltando-se para o público adolescente e
jovem-adulto, trazendo como pano de fundo discussões
socioambientais e ecológicas.
OBS.: Inclui uma versão no fomato de longa metragem.

tv aberta

LIVE-ACTION – COMÉDIA “MOCUMENTÁRIO” – 10 X 30’
PÚBLICO-ALVO: JOVENS E ADULTOS

Piloto desenvolvido no Curso Intensivo de Roteiro da Columbia
University promovido no Rio de Janeiro pela Riof lme.

LIVE-ACTION – THRILLER POLÍTICO - 13 X 55’

A série trata dos bastidores da Câmara dos Vereadores:
negociatas, votações combinadas, alianças inusitadas e a luta
de vereadores honestos para conseguir aprovar leis. Alan é um
jovem vereador que ganhou as eleições com uma grande
votação. Ele largou a militância em um partido de esquerda e
f liou-se a um partido nanico e tosco, por isso sente-se um
peixe fora d’água e um traidor enquanto aprende a lidar com
inimigos e aliados. Existe a possibilidade de desenvolvermos
também uma franquia com séries no mesmo universo,
mas em outras cidades e outras câmaras.

TERRA

BRASILIS

LIVE-ACTION – FANTASIA, DRAMA E AVENTURA 
NO BRASIL HISTÓRICO - 8X52'
PÚBLICO-ALVO: ADULTO E JOVEM-ADULTO

www.cinemapetisco.com.br
produtora@cinemapetisco.com.br

+55 21 2221-2832
+55 21 99647-8212

Com a súbita morte do solitário velho dono de um visado terreno, 
uma advogada imobiliária e um inquilino resolvem ocultar o fato 
e, aproveitando o momento de boom econômico e alta nos 
imóveis, decidem vender a área em nome dele e dividir a grana. 
Mas o negócio não sai conforme o planejado. Ao longo da série, 
os dois passam de vítimas a algozes no universo de corrupção, 
crimes de colarinho branco e especulação imobiliária.

CRIAÇÃO
GUSTAVO COLOMBO
DANILO MORAES
GUILHERME SIRMAN

CRIAÇÃO
GUSTAVO COLOMBO
ERIK HEWITT

CRIAÇÃO
FREDERICO CARDOSO

CRIAÇÃO
FREDERICO CARDOSO

Honório, um banqueiro falido, passando para o nome do 
afilhado Máique o único bem que sobrou da família: uma 
concessão de TV aberta que não era usada desde a Ditadura 
Militar. Juntos, contra a vontade de Maique, a dupla terá que 
colocar a TV Aberta para funcionar e evitar perder a concessão. 
Isso, se o restante da família que vivia à custa da fortuna 

CRIAÇÃO
GUSTAVO COLOMBO
VITOR PIMENTEL

CRIAÇÃO
GUSTAVO COLOMBO

Ao entrar em uma agência de lobistas, Elias, um cristão 
certinho, já imaginava que conheceria o lado oculto da política, 
mas não suas bancadas sobrenaturais. Vampiros, demônios, 
espíritos e outros seres também possuem uma discreta 
representação no congresso. Agora, Elias terá que liberar 
emendas para bruxos com convênios para eventos no Rio, 
participar de concorrências de entidades interdimensionais, 
além de fraudar licitações um tanto... demoníacas.

A CÂMARA
CRIAÇÃO
GUSTAVO COLOMBO

CRIAÇÃO
GUSTAVO COLOMBO
ALONSO MARTINEZ

Colônia portuguesa, século XVII. Cinco irmãos terão que lidar 
com o passado de seu pai, Baltazar Tavares, um cruel 
bandeirante que enriqueceu graças à mercantilização de 
lendas, seres da mitologia e do folclore brasileiro, enquanto 
fogem dos inimigos de seu pai: a coroa portuguesa, os 
jesuítas e um ex-companheiro de bandeira. Juntos eles 
deverão sobrepor diferenças e lidar com uma terrível ameaça. 
Uma Graphic Novel da história também será produzida.

A Cinema Petisco é uma produtora de conteúdo, roteiro e propriedade 
intelectual formada por roteiristas: oferecemos serviço de roteiro, criação, 
desenvolvimento e sala de roteiristas para outras produtoras e também 
desenvolvemos conteúdo próprio. A maioria com pegada pop, de apelo jovem, 
comercial, mas autoral, indo de séries de animação infantil a longas de gênero.

Como produtora de roteiro já prestamos serviço para empresas como a Sincrocine: 
desenvolvimento e roteiro do piloto da série animada da franquia “Tainá”, em pré-
produção; assim como o roteiro do piloto e sinopse da primeira temporada para o thriller 
político "Extinção", para a mesma produtora. Também fizemos o pré-desenvolvimento do 
longa sci-fi cômico "Aliens vs. Traficantes" para a Perigo Filmes. Atualmente, como 
produtora associada ao Estúdio Giz, a Cinema Petisco escreve o roteiro de um longa de 
animação baseado no canal de Youtube e no game de sucesso “A Lenda do Herói”.

Além dos serviços como produtora, nossa equipe de roteiristas já escreveu 
individualmente para a série infantil “Detetives do Prédio Azul” (Gloob) - temporadas 3, 4, 
5, 6, 7 e 8; para a série “Seis na Ilha”, Hungry Man; todos os roteiros da série animada 
“Tronquinho e Pão de Queijo” (Gloob); o roteiro do longa de ficção científica “Graviton/
Gravidade em Vermelho”, Panorama Filmes; também participou de duas salas de 
roteiristas de projetos ganhadores do PRODAV 3 (Núcleos Criativos): a série animada “A 
Viagem das Salamandras”, Pólofilme e a série infantil live-action “Queima Mufa”, Giros, 
para o Canal Futura. Frederico Cardoso (sócio da Petisco) co-dirigiu a série de TV  “Meus 
Dias de Rock”, Canal Brasil.

Na produção própria possui mais de 40 curtas no currículo, dois longas em coprodução 
com a Cavídeo e atualmente produzindo uma série ficcional com o canal BOX.

séries live-action

gambiarra

debaixo

da terra

muito prazer

CARTA DEGUSTAÇÃODE

Longa-metragem

PROJETO TRANSMÍDIA LIVE-ACTION
(LONGA-SÉRIE-CURTA–QUADRINHOS–GAMES)
FICÇÃO CIENTÍFICA/CYBERPUNK

ANIMAÇÃO 3D. COMÉDIA FANTÁSTICA
PÚBLICO-ALVO: FAMÍLIA

Na ilha onde vivem todas as fábulas, mitos e criaturas de folclore,
as classes sociais são determinadas pelo quão popular cada ser é.
Nessa sociedade, o Saci é o equivalente a um funcionário público.
Por conta da importância dada a ele como “folclore nacional”,
o Saci sempre terá um bom nível de exposição, mesmo não
sendo lá a mais legal das lendas. Um dia ele se enche dessa
situação e com a ajuda do mesmo agente que transformou o
zumbi em um ícone pop, ele decide se reinventar pra se tornar
tão popular como seu melhor amigo, o Vampiro.

universo paródia

LIVE-ACTION. MOCUMENTÁRIO DE HUMOR
PÚBLICO-ALVO: JOVEM E JOVEM-ADULTO

A Academia

LIVE-ACTION. TERROR CÔMICO
PÚBLICO-ALVO: JOVEM-ADULTO

Férias de faculdade. Fernando resolve visitar os pais na pacata
cidade de São José do Calçado, no interior do Espírito Santo e
chama o casal de amigos Victor e Marcela para conhecer as
delícias e estranhezas da vida no interior. Enquanto as opiniões
do casal sobre a cidade se invertem, Fernando descobre que a
tranquila e bem quista “Academia Calçadense de Letras”,
composta pela elite local é uma fachada para uma seita que
pretende abrir um portal infernal e criar um apocalipse a partir
do distrito capixaba. Eles só não haviam conseguido até então
porque perdiam tempo demais nos saraus e leitura de poesia,
mas a visita dos jovens parece ter motivado o grupo.

LIVE-ACTION. TERROR E PERSEGUIÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ADOLESCENTE E JOVEM-ADULTO

LIVE-ACTION FAROESTE/AÇÃO.
PÚBLICO-ALVO: ADULTO

AQUI ESTÃO PROJETOS EM DIFERENTES ESTÁGIOS DE DESENVOLVIMENTO. ALGUNS ESTÃO PRONTOS PARA REALIZAÇÃO

E JÁ ENQUADRADOS EM LEIS DE INCENTIVO, OUTROS EM DESENVOLVIMENTO,

O QUE PERMITE MAIORES POSSIBILIDADES DE COLABORAÇÕES

Um bang-bang de ação sobre um anti-herói sem moral. 
Dito é um simples peão de um grande latifúndio. Sua vida 
muda quando um coronel local resolve se articular 
politicamente com outros fazendeiros para criar um grupo de 
extermínio, buscando acabar com o grupo de bandidos local 
que aterroriza a cidade, e resolve chamar Dito para fazer parte 
deste. O que nem o coronel e nem ninguém na cidade sabia é 
que Dito tinha mais talento e prazer como assassino que 
imaginavam. 

CRIAÇÃO
FREDERICO CARDOSO

CRIAÇÃO
GUSTAVO COLOMBO
ERIK HEWITT

CRIAÇÃO
GUSTAVO COLOMBO
ERIK HEWITT
VITOR PIMENTEL

CRIAÇÃO
ERIK HEWITT

CRIAÇÃO
ERIK HEWITT

CRIAÇÃO
GUSTAVO COLOMBO
ERIK HEWITT

Heitor é um ex-pastor que perdeu a fé quando sua esposa 
morreu por conta do demônio U’ui Jugu. Agora ele foge pela 
estrada com sua filha Camila, por quem o demônio é 
obcecado. Os dois estão condenados a mudar de cidade em 
cidade antes que o demônio os encontre. Tudo muda quando 
eles ficam presos em Friburgo durante as chuvas de 2011. 
Impedidos de sair, Heitor terá que enfrentar seus medos e o 
próprio U’ui Jugu.

É um falso documentário sobre uma teoria que afirma que 
não vivemos no universo principal, mas numa versão 
paródia da realidade. Exemplos da cultura pop, política e 
comportamento social seriam apresentados. Ao longo do 
filme, o documentarista descobre grupos que realmente 
acreditam nessa teoria como se fossem seitas e brigam 
entre si. Aos poucos, a posição descrente e cínica do 
entrevistador vai mudando e ele também acredita na 
teoria absurda. 

Um presente alternativo do Rio, onde gangues de surfistas de 
trem dominam as linhas da Central, o fanatismo religioso dos 
cybercrentes cresce vertiginosamente, máfias do oriente dominam 
o contrabando e o comércio pirata e no vácuo deixado pelo estado, 
corporações assumem o poder. Nessa versão distópica do Rio de 
Janeiro, Yan e Flaneur, um hacker e um trambiqueiro, aplicam 
pequenos golpes, mas acabam dando um passo maior que suas 
pernas. Ao descobrir que a concorrente Cake está desenvolvendo 
um novo produto em um laboratório secreto no Brasil, a 
corporação Intercom contrata a dupla para conseguir a 
informação. Previsão de 2 Sequências.

O Exorcismo

de camila

ninguém liga

para o saci pererê

dito

matança
gambiarra

bom apetite!
Gafanhoto

Manco

LIVE-ACTION.
DRAMA HISTÓRICO COM QUEDAS PARA UM
ROAD-MOVIE-MUSICAL

A vida de Severino Araújo, mestre maior da Orquestra Tabajara,
contada desde antes do seu nascimento até sua chegada ao
Rio de Janeiro, quando a Tabajara ainda era uma realidade
somente no Nordeste do Brasil. História esta - a de Severino
e sua Tabajara - que se confunde com a história do Brasil.
Não a toa, a Tabajara foi condecorada como Patrimônio
Imaterial do Estado da Paraíba.

LIVE-ACTION. HUMOR FANTÁSTICO

Daniel é um roteirista que f nalmente conseguiu se f xar no
mercado e agora fará parte de uma sala de roteiristas e,
apesar do seu jeito levemente antissocial, todos parecem
gostar dele. Porém, ele é visto como uma espécie de serial
killer para seus personagens descartados. Wolfgang, um
investigador com poderes sobrenaturais criado quando ainda
estava no início da faculdade, é um deles. Junto com outros
personagens eles tentam escapar do completo esquecimento
e assombram Daniel no processo criativo. Assim que se
deparam com a sala dos roteiristas, Wolfgang encontra
personagens abandonados por outros prof ssionais e
esta parece ser a melhor chance para f nalmente entrarem na
“HISTÓRIA”, seu grande momento de redenção.

CRIAÇÃO
FREDERICO CARDOSO

CRIAÇÃO
GUSTAVO COLOMBO
ERIK HEWITT
DEBORA GUIMARÃES
JOÃO ADEMIR

SALA DOS

PERSONAGENS

MINHA NAMORADA

É UMA ILLUMINATI

LIVE-ACTION. COMÉDIA ROMÂNTICA FANTÁSTICA.
PÚBLICO-ALVO: JOVEM E JOVEM-ADULTO

CRIAÇÃO
GUSTAVO COLOMBO

Claudio é um teórico da conspiração fracassado que vive para 
revelar “A Verdade” que os outros não conseguem enxergar. 
Hellen é uma Illuminati entediada. Ela já domina o mundo, mas 
ninguém reconhece o feito, já que os Illuminati precisam se 
manter nas sombras mantendo o mundo em ordem. Quando 
Claudio percebe uma das pistas deixadas por Hellen, ela se 
disfarça de pesquisadora como ele, o que resulta em um 
romance inusitado. O problema é que além de esconder “A 
Verdade” de Claudio, Hellen também descobre que existe uma 
conspiração dentro da conspiração.

APOCÃOLIPSE

ANIMAÇÃO. AVENTURA E COMÉDIA.
PÚBLICO-ALVO: FAMÍLIA

CRIAÇÃO
GUSTAVO COLOMBO

Chaves está perdido depois que Flávio, que o resgatou 
depois dele ter sobrevivido um tempo nas ruas, sumiu. 
Assim como outros cachorros, Chaves não entende o 
que aconteceu com os humanos, que aparentemente 
desapareceram. Eles começaram se virar sozinhos, 
alguns até criaram até religiões sobre o retorno do 
Homem e outros se reconectaram com seu lado 
selvagem, percebendo que nem tudo girava ao redor 
dos humanos. Quando houve a história de um local 
onde ainda existem humanos, Chaves forma uma 
matilha formada por cães inconformados e parte 
nessa aventura. 

CHANCHADA

VS. NAZIS

LIVE-ACTION. AVENTURA HISTÓRIA COM COMÉDIA.
PÚBLICO-ALVO: ADOLESCENTE, JOVEM E JOVEM-ADULTO

CRIAÇÃO
GUSTAVO COLOMBO

Brasil, 1941. Lourenço é um ator que estrela algumas das 
chanchadas mais populares do cinema nacional. Porém, ele 
está cansado do gênero e gostaria de fazer filmes de maior 
“relevância artística” como os europeus ou mesmo como os 
americanos. Quando um investidor internacional resolve 
financiar um grande épico brasileiro na Amazônia, Lourenço 
não pensa duas vezes. O problema é que tudo não passa de 
um plano dos nazistas envolvendo uma misteriosa “arma de 
dominação de massas” e o ator se vê metido em um dos 
maiores conflitos da História. Para derrotar os nazistas, 
Lourenço terá que abandonar suas pretensões 
cinematográficas, o que acaba resultando na entrega do 
domínio do cinema para os americanos pelas próximas 
décadas.

REDE MAIS

QUE SOCIAL

LIVE-ACTION. COMÉDIA ROMÂNTICA.
PÚBLICO-ALVO: JOVEM

CRIAÇÃO
HISABELLE JUNCKEN

Para reconquistar o seu ex, Alice decide criar um perfil 
falso no Facebook, mas tudo fica de pernas para o ar 
quando o rapaz da foto que ela usou no perfil aparece 
em sua vida. Os dois se apaixonam, mas têm bagagens 
emocionais que escondem e, quando a verdade de 
ambos vem à tona, o romance acaba. Mas no último 
segundo, Alice resolve se entregar e dar uma chance a 
esse novo amor.

Longa-metragem

INTERPROGRAMA DE ANIMAÇÃO 2D – COMÉDIA ADULTA – 16 X 1’
PÚBLICO-ALVO: ADULTO E JOVEM-ADULTO

Diego Draga

ANIMAÇÃO 2D – COMÉDIA E AVENTURA – 13 X 5’
PÚBLICO-ALVO: CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS

GIGA - E O Maior

Pescoço do Mundo

INTERPROGRAMA DE ANIMAÇÃO 2D
PRÉ-ESCOLAR – 27 X 3’

GIGA, a girafa com o maior pescoço do mundo, vive certo
isolamento da sua própria espécie, simplesmente por esta
pequena grande diferença - seu pescoço desproporcional,
enorme, até mesmo aos olhos das girafas mais pescoçudas.
Sente problemas de coluna por ter que curva-lo muito para se
alimentar nas copas das árvores da savana africana. Mas um dia,
do alto do seu pescoço, avista o Brasil e, se valendo da sua
diferença, enfrenta o Oceano Atlântico em busca da felicidade.

As Desventuras
de Roque Requeijão

ANIMAÇÃO 2D – AVENTURA CÔMICA – 1 3 X 11’

Longa-metragem
Meus Vizinhos

de Árvore

ANIMAÇÃO 2D – COMÉDIA - 26 X 11’
PÚBLICO-ALVO: CRIANÇAS DE 6 A 10 ANOS

a menina

mortadela

ANIMAÇÃO 2D – AVENTURA E COMÉDIA – 26 X 22’
PÚBLICO-ALVO: PRÉ-ADOLESCENTES ENTRE 10 E 14 ANOS

Jojo Não

Quer

Sair de Casa

ANIMAÇÃO 2D – COMÉDIA FANTÁSTICA – 26 X 22’

PÚBLICO-ALVO: ADOLESCENTES E JOVENS-ADULTOS

ANIMAÇÃO 2D – COMÉDIA – 26 X 11’
PÚBLICO-ALVO: CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS.

Rogério, um porco do mato certinho e síndico da Árvore Velha, Lucas, 
um mico maluco que tem um rabo com personalidade própria, e 
Digão, um capivara gordinho e tranquilão louco pelos salgadinhos 
Gorditus, convivem com a vizinha Rafa, uma gambá nerd-blasé e 
dividem apartamento em uma árvore-condomínio que fica na 
Floresta da Tijuca, uma floresta realmente urbana que funciona 
como uma cidade cosmopolita: seus animais “importam” comida 
humana e recebem turistas dos mais diferentes ecossistemas. Além 
disso, o grupo tem ainda que enfrentar ocasionalmente o Macaco 
Ernesto, que quer impor a lei da selva na floresta, e a Periquita Lulu e 
seu capanga Anta, que planejam dominação mundial, começando 
pela Floresta da Tijuca. 

Um pastiche de séries japonesas estilo "garotas 
mágicas". Antonela é uma garota de 14 anos que ganha 
poderes mágicos ao comer uma misteriosa mortadela, 
na verdade, uma prisão mágica para seres místicos. 
Agora ela precisa detê-los e a cada ser capturado, 
ganha um poder. Só tem um problema, uma vez 
transformada, ela engorda 1kg por minuto. Ainda assim, 
a menina decide recapturar as criaturas místicas que 
estavam presas. As coisas mudam com a chegada de 
Olivia, uma jovem que clama ser a única herdeira dos 
poderes e chave para desvendar os segredos da 
Mortadela.

CRIAÇÃO
GUSTAVO COLOMBO
VITOR PIMENTEL

CRIAÇÃO
ERIK HEWITT

Roque Requeijão é um bravo cavaleiro transformado numa 
mistura cômica entre homem e rato. Com a ajuda de seus 
amigos Górgon , um monstro tímido e dono de uma força 
descomunal e Vilidión, um elfo descolado pra lá de debochado, 
parte em uma louca jornada em busca do Orbe do Poder; um 
artefato mágico que talvez seja a única cura para sua maldição. 

Quando encontra uma roupa de látex sado masoquista, a 
vida de um jovem inocente e empolgado muda 
completamente. Ele nunca mais deixará de usar a 
vestimenta, mesmo que isso assuste toda a comunidade de 
Simpatia, cidade pacata e conservadora que fica chocada 
toda vez que “Látexboy” sai de casa para fazer as 
atividades mais cotidianas, afastando os vizinhos e criando 
situações inusitadas.

Diego, um sensível e romântico dragão, vive sozinho e triste em seu 
castelo europeu até ver a foto da Mula Sem Cabeça. Ele logo se 
encanta com todo aquele fogaréu e se apaixona de cara por ela. 
Decidido a conquistar sua amada, parte para uma grande aventura por 
todo o Brasil na companhia do irreverente Falcão e da destemida e 
marrenta pulguinha Carmen. Em sua busca, Diego e seus amigos 
conhecerão uma nova lenda local e viverão muitas aventuras.

Solitários

LÁTEXBOY

CRIAÇÃO
FREDERICO CARDOSO

CRIAÇÃO
GUSTAVO ALMEIDA

CRIAÇÃO
PABLO KASCHNER

CRIAÇÃO
GABRIELA CAPELLO

CRIAÇÃO
ALEXANDRE MATOS
EMANUEL BARROSO

CRIAÇÃO
ALEXANDRE MATOS
EMANUEL BARROSO

Jojo quer continuar trabalhando em seu projeto 
misterioso sem ser interrompido, mas o prefeito de 
Mansidão acabou de decretar a cidade o Centro do 
Universo, literalmente. Com isso, distrações de toda a 
galáxia, como o lançamento de posto de gasolina 
intergaláctico, o início de uma feira de produtos 
alienígenas e a inauguração de uma agência de turismo 
para monstros gigantes, deixam a cidade em polvorosa 
atrapalhando Jojo em seu objetivo. 

Série ganhadora do prêmio LabTransmídia do Rio Content Market 
2013. Selecionado para o Pitching Fox Produções Originais e Curta 
finalista do FICI (Festival Internacional do Cinema Infantil) .

“Solitários” trata da improvável amizade entre Lucas, um menino de 9 
anos sem nenhum amigo, e Solly, a solitária antissocial que mora 
dentro dele. Lucas não sabia da existência de Solly, que vivia com 
conforto em seu anonimato parasitário. Mas as coisas mudam quando 
Lucas começa a apanhar de Edinho, o valentão da escola, e Solly vê seu 
lar, doce lar, todo quebrado. Solly não terá saída a não ser impedir que 
Lucas continue apanhando. Logo eles percebem que Edinho é apenas 
um dos muitos problemas do dia-a-dia de menino de 9 anos. 
Roteiro do Piloto desenvolvido no Curso Intensivo de Roteiro da 
Columbia University promovido pela Riofilme.

séries de animação


