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Melhor Filme: Até que a morte nos separe
Filme Pop: Campus 8
Melhor Ator: Luís Henrique Garibaldi, por Cadê a Geralda?
Melhor Atriz: Marina Otobelli, por Cadê a Geralda?
Melhor Direção: Fabiano Bordin Juanazzi, por Campus 8
Melhor Roteiro: Laisa Brustolin, por Até que a morte nos separe
Melhor Produção: Caroline Cinelli Mascarello, por Até que a 
morte nos separe
Melhor Ator Coadjuvante: Carlos Eduardo Bernardi, por 1952
Melhor Atriz Coadjuvante: Mariane Borges, por Até que a 
morte nos separe
Melhor Vilão: Álvaro Guaresi Abrão, por Impasse
Melhor Par Romântico: Marina Otobelli e Luís Henrique Gari-
baldi, por Cadê a Geralda?
Participação Especial Feminina: Jaqueline Gavazzoni, por Até 
que a morte nos separe
Participação Especial Masculina: Lucas Bellicanta Carpeggiani, 
por Campus 8
Melhor Maquiagem: Cadê a Geralda?
Melhor Figurino: Até que a morte nos separe
Melhor Trilha Sonora: música Primavera, do filme 1952
Melhor Fotografia: 1952
Melhor Cena: Campus 8
Melhores Cinegrafistas: Andressa Zamiani Stuani e Gabriel 
Pontel Dal Bó, por Campus 8
Melhor Cartaz: Até que a morte nos separe
Melhor Organização: Impasse

Vídeos ‘Até que a morte nos separe’ e ‘Campus 8’ foram os grandes vencedores do Astro 2017

Dos 15 vídeos concorrentes ao 
Astro 2017 – Festival de Cinema 
Estudantil, somente cinco saíram 
da festa de premiação com uma 
estatueta na mão. E apenas dois 
curtas-metragens, Até que a morte 
nos separe, da turma 205, e Campus 
8, da turma 304, conseguiram mais 
de cinco Astritos. Como é de praxe 
e um fato incontestável nas 19 edi-
ções do evento, jurados e público 
nunca concordam com a escolha 
do Melhor Filme. E neste ano não 
foi diferente. Enquanto que o drama 
romanceado Até que a morte nos 
separe levou a preferência do júri, 
o suspense Campus 8 foi a escolha 
do público que prestigiou as três 
noites de exibição dos vídeos no 
salão paroquial. Os dois filmes, com 
Cadê a Geralda?, 1952 e Impasse 
foram os cinco premiados da noite. 

A cerimônia de entrega dos me-
lhores filmes ocorreu no dia 26 de 
agosto, no Clube Independente. 
Com o slogan Uma nova forma de 
ver o mundo, autoridades muni-
cipais e estaduais e a comunidade 
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escolar destacaram a importância 
do Astro para a formação dos es-
tudantes. O secretário estadual de 
Educação, Ronald Krummenauer, 
elogiou o evento e pontuou sobre a 
possibilidade do Astro se expandir 
e se tornar um evento estadual e 
até mesmo nacional. O professor 
da Universidade de Caxias do Sul 
(UCS), Álvaro Benevenuto Jr, 
lembrou que Flores da Cunha não 
tem cinema, mas consegue todo o 
ano realizar curtas-metragens que 
surpreendem cada vez mais. O co-
ordenador do Astro 2017, professor 
Rodrigo Schiavenin, agradeceu a 
todos os envolvidos e frisou que 
o evento é muito mais do que um 
projeto escolar, pois reúne familia-
res, alunos e a comunidade florense.

 
Os melhores

O drama Até que a morte nos 
separe, da turma 205, entrou para a 
galeria dos melhores vídeos do As-
tro – Festival de Cinema Estudantil. 
O curta-metragem, que abordou 
as dificuldades e o amor proibido 
de uma jovem após ser levada por 
soldados durante a Segunda Guerra 
Mundial, conquistou sete prêmios. 
Além do Melhor Filme, o vídeo ga-

nhou Participação Especial Feminina, 
Figurino, Cartaz, Atriz Coadjuvante, 
Produtor e Roteirista.

Com cinco estatuetas e tendo na 
bagagem a preferência do público, o 
suspense com mesclas de terror Cam-
pus 8, da turma 304, conta a história de 
um estudante que descobre mistérios 
antigos na faculdade onde estuda. O 
Filme Pop (dos 697 votos computados, 
131 foram para ele) ganhou ainda Par-
ticipação Especial Masculina, Cena, 
Cinegrafistas e Direção. 

O restante dos homenzinhos alados 
ficou distribuído entre outros três 
vídeos. Cadê a Geralda?, da turma 
305, saiu da festa com prêmio máxi-
mo para seus dois atores. A comédia 
sobre um casal que mantém uma 
galinha descendente do galo histó-
rico de Flores da Cunha ficou com 
os prêmios de Melhor Ator, Melhor 
Atriz, Par Romântico e Maquiagem. 

Com três Astros (Trilha Sonora, 
Fotografia e Ator Coadjuvante) fi-
cou o romance 1952, da turma 302, 
que abordou a história de um casal 
apaixonado enfrentando dificuldades. 
Encerrando as premiações, o curta-
-metragem Impasse, da turma 102, 
levou duas estatuetas – Melhor 
Vilão e Organização.
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Participação Especial Feminina: professor da UCS Álvaro 
Benevenutto Júnior com a vencedora Jaqueline Gavazzoni por 

‘Até que a morte nos separe’.

Participação Especial Masculina: os jurados Bruna Marini e 
Júlio César Muterle com o vencedor Lucas Carpeggiani por 

‘Campus 8’.

Maquiagem: os jurados Juliana Rohde e Douglas 
Mondadori com representantes de ‘Cadê a Geralda?’.

Figurino: os jurados Jussara Maria Zenato Tronco e Gustavo Cemin com 
as representantes de ‘Até que a morte nos separe’.

Trilha Sonora: os professores Analu Bassanesi, Marlei Machado da Silveira, Vanessa 
Verza, Taísa Verdi e Mateus Pauletti com representantes de ‘1952’.

Fotografia: os professores 
Camila Miglioranza, Fabiane 
Mascarelo, Daniela Lopes, Luciane 
Rodrigues e Carla de Godoy com 
representantes de ‘1952’.

Cena: os professores Adriana 
Baggio, Edolésia Andreazza, 
Viviane Isoton e Alexandre Frozza 
com representantes de ‘Campus 8’.
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Cinegrafistas: os professores Tassiane Poleto, Liliane Poleto, Gleyca 
Guarese e Daiane Calgaro com Andressa Zamiani Stuani e Gabriel 

Pontel Dal Bó de ‘Campus 8’.

Ator Coadjuvante: o prefeito Lídio Scortegagna com o 
ator coadjuvante Carlos Eduardo Bernardi de ‘1952’.

Atriz Coadjuvante: as coordenadoras da 4ª CRE 
Janice Moraes e Ivanete de Miranda na entrega 
do prêmio para ‘Até que a morte nos separe’ (a 

vencedora não compareceu para receber o prêmio).

Par Romântico: os vice-diretores da noite e da tarde, respectivamente, 
Cláudia Salvador e Diego Mondadori, com os vencedores Marina 

Otobelli e Luís Henrique Garibaldi de ‘Cadê a Geralda?’.

Cartaz: o presidente 
do CPM, Nereu 
Massoni, e o 
presidente do 
Conselho Escolar, 
Osmar Garcia, com 
representantes de 
‘Até que a morte nos 
separe’.

Vilão: as representes da 
Secretaria da Educação, 
Lorete Calza Paludo e 
Rejane Falavigna, e o 
presidente da Câmara 
de Vereadores, Moacir 
Ascari, com o vencedor 
Álvaro Guaresi Abrão de 
‘Impasse’.

Organização: a presidente e a vice-presidente do Grêmio 
Estudantil São Rafael, Geovana Mantovani e Luana Menegon, 

com o representante de ‘Impasse’.
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Melhor Filme: os integrantes do Grêmio Estudantil São Rafael com os vencedores de ‘Até que a morte nos separe’.

Produção: a supervisora pedagógica Neiva Zanatta 
com a vencedora Caroline Cinelli Mascarello de 

‘Até que a morte nos separe.

Roteiro: o secretário estadual de 
Educação, Ronald Krummenauer, com a 
vencedora Laisa Brustolin de ‘Até que a 

morte nos separe’. 

Filme Pop: o diretor da Escola São Rafael Vitório 
Dalcero com os representantes de ‘Campus 8’.

Atriz: o coordenador do Astro, Rodrigo 
Schiavenin, com a vencedora Marina Otobelli 

de ‘Cadê a Geralda?’.

Ator: a vice-diretora da manhã, Ana Paula 
Rigoto, com o vencedor Luís Henrique 

Garibaldi, por ‘Cadê a Geralda?’.

Direção: o diretor da College English School, 
Carlos Eduardo Eberle, com o vencedor Fabiano 

Bordin Juanazzi, por Campus 8
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