Filme para Internet 60 segundos
Cliente: Governo de Pernambuco
Título: Absurdo
IMAGEM

SOM

SEQ. 01

Sons do ambiente e tv ligada.

Na sala da casa, a tv está ligada, um
homem bem trajado está sentado na
poltrona folheando um jornal com um
cigarro entre os dedos. A câmera
acompanha o cigarro que é levado até a
boca e tragado. Após tragar o cigarro, com
olhar despreocupado e relaxado, o homem
naturalmente joga a ponta do cigarro no
chão. A câmera se afasta e pode-se ver o
chão repleto de pontas de cigarro, cascas
de ovos e embalagens de ketchup. Um
menino vestido com trajes de futebol passa
correndo por trás da poltrona.
SEQ. 02
A câmera acompanha o menino que está
comendo biscoitos e seguindo em direção
a cozinha. Ao avistar uma garrafa pet no
chão, ele joga a embalagem dos biscoitos
no chão e corre chutando a garrafa até a
cozinha.
SEQ. 03

Sons do ambiente com ênfase no som da
embalagem dos biscoitos.
O grito de gol do menino, em segundo
plano após chutar a garrafa.

Sons do ambiente com ênfases no som dos
cortes e das cascas caindo ao chão.

Na cozinha, uma mulher bem vestida, está
cortando legumes à mesa. Ela sorri alegre
para o menino.
A câmera foca no corte dos legumes. A
mulher separa as cascas com a faca, e as
arrasta para fora da mesa jogando-as no
chão. A câmera abre, permitindo ver vários
lixos “incomuns” espalhados pela cozinha.
Ela pega a tábua com os legumes e vai até
o fogão agindo normalmente.
SEQ. 04

LOC: Se você acha isso um absurdo, por
que você faz o mesmo na rua?

A imagem fica desfocada e o texto
acompanhado a locução surge na tela.
SEQ. 05

LOC: Jogar lixo na rua causa transtornos
para todo mundo. Cuide da limpeza dos

Cartela com Lettering:
Jogar lixo na rua causa transtornos para
todo mundo. Cuide da limpeza dos espaços
urbanos como se fossem a sua casa.

espaços urbanos como se fossem a sua
casa.

SEQ. 06

LOC: Governo de Pernambuco. Mais
trabalho, mais futuro.

Cartela:
Assinatura Governo de Pernambuco

