
I P Ê   P R O D U Ç Õ E S



SINOPSE
Realização de uma pesquisa de campo, coletando histórias
de tradição oral  para a criação de uma dramaturgia. Du-
rante o período da pesquisa foram entrevistados pescado-
res e agricultores de cinco regiões do Nordeste de Santa
Catarina. A coleta permitiu um riquíssimo argumento dra-
matúrgico que possibilitou o encontro/reencontro com
o universo fantástico de nossas lendas e contos tradicionais.
A dramaturgia originou posteriormente o espetáculo Sótão.

Pesquisadora  Ilaine Melo
Data de realização  De 2 de maio a 10 de novembro 
de 2006
Onde  Estado de Santa Catarina
Municípios: Araquari, Joinville e São Francisco do Sul
Localidades: Barra do Itapocu, Morro do Amaral, 
Estrada Palmeiras, Quiriri e Vila da Glória
Recursos  Prêmio Funarte de Teatro Myriam Muniz

História de Nossa Gente
PESQUISA PARA MONTAGEM DE DRAMATURGIA



SINOPSE
Sótão é um espetáculo que traz para o encantamento do
teatro histórias guardadas nos baús da memória, que con-
vida a plateia a reviver a sensação de caminhar pelos cor-
redores da casa dos avós e, lá, olhar para um canto e
perceber uma escada comprida e escura... Sentir uma es-
tranha sensação entre o medo e a sedução... E ir.
A obra reúne nomes consagrados da arte e da cultura
joinvilenses. A atriz Ilaine Melo e os atores Fábio Cabelo
e Muriel Szym atuam sob a direção conjunta de Carlos
Franzoi. Sótão é mais uma obra do Grupo Roca de Teatro
e realização da Ipê Produções.

Direção  Ilaine Melo e Carlos Franzói
Data de estreia  26 de novembro de 2010
Onde  Estado de Santa Catarina
Estreia em Joinville e percorreu festivais e turnês 
em todo o Estado
Recursos Edital Elisabete Anderle de Estímulo 
a Cultura (2009)

Sótão
ESPETÁCULO DE TEATRO



SINOPSE
Documentário de 14 minutos que conta a história dos pri-
meiros trinta anos do COL – Clube de Oratória e Lide-
rança, entidade joinvilense consolidada no voluntariado e
criada para formar oradores e líderes.

Direção  Altamir Andrade 
Data de estreia  14 de abril de 2009
 Recursos  Privados

Link filme 
https://www.youtube.com/watch?v=6PaBMoZBT2w

Clube de Oratória e Liderança 30 anos 
DOCUMENTÁRIO

https://www.youtube.com/watch?v=6PaBMoZBT2w


SINOPSE
Documentário com duração de 10 minutos, foca o trecho
central do Rio Cachoeira que corta a cidade de Joinville,
em Santa Catarina. Considerado um dos mais poluídos do
sul do país, este rio revela imagens surpreendentes de
vida e de morte.

Direção  Altamir Andrade 
Data de estreia  16 de março de 2012
 Recursos  Edital Companhia Águas de Joinville (2011)

Link filme 
https://www.youtube.com/watch?v=4jqsPldeoG0

Rio que teima pela vida
DOCUMENTÁRIO



SINOPSE
Documentário com duração de 13 minutos que destaca
a importância da comunidade em fazer a ligação do es-
goto doméstico à rede coletora da Cia. Águas de Joinville
e os benefícios ao meio ambiente que isso traz, principal-
mente na Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira.

Direção  Altamir Andrade 
Data de estreia  12 de julho de 2013
 Recursos  Edital Companhia Águas de Joinville (2012)

Link filme 
https://www.youtube.com/watch?v=EX6b_dR1tGU

Se Ligue no Esgoto
DOCUMENTÁRIO



SINOPSE
Com duração de 26 minutos, O Marinheiro do Rio Cachoeira
conta parte da história do rio, que já foi um dos mais po-
luídos do sul do Brasil, sob o olhar do marinheiro aposen-
tado Adilson Lopes da Silva, e revela sua surpreendente
recuperação ambiental.

Direção  Altamir Andrade 
Data de estreia  30 de maio de 2015
 Recursos  Edital Companhia Águas de Joinville (2014)

Link filme 
https://www.youtube.com/watch?v=24sy345f2Oo

O Marinheiro do Rio Cachoeira
DOCUMENTÁRIO



SINOPSE
Lilás é um retrato da família brasileira que vive da agricul-
tura familiar. O documentário aborda o empoderamento
feminino por meio da luta de mulheres agricultoras, as
quais conquistaram os primeiros direitos profissionais da
categoria e mostra como é o dia a dia dessas mulheres, o
papel que elas exercem na agricultura e na continuidade
das práticas agrícolas tradicionais. Também queremos
mostrar a feminilidade dessas muheres, a sua vaidade e
como são suas vidas nos momentos de lazer.

Direção  Ilaine Melo 
Projeto em Desenvolvimento
Etapa  Captação de Recursos
 Recursos  Projeto Aprovado pela ANCINE 
Artigo 10° A  (2016)

Lilás
DOCUMENTÁRIO



SINOPSE
Palavra Presa é um documentário que irá abordar a leitura
e a escrita literária dentro do Presídio e da Penitenciária
de Joinville.

Direção  Ilaine Melo 
Projeto em desenvolvimento
Etapa  Filmagem e entrevistas
 Recursos próprios

Palavra Presa
DOCUMENTÁRIO
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