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release 
Trinca Filmes Ltda. 
 
 
Criada em 1998, a Trinca Filmes Ltda. é uma produtora de documentários e filmes de ficção 
com sede em Teresina-PI. Iniciou suas atividades produzindo o longa metragem: Cipriano 
[S-16mm | matriz digital, 70min-2001 | direção Douglas Machado]. Cipriano foi lançado 
nos cinemas de Teresina e teve uma significativa repercussão na imprensa local e nacional 
[matérias na Folha de SP, Estadão, Jornal de Brasília e revistas especializadas]. Foi também 
exibido no Canal Brasil – onde teve o seu Contrato renovado por três vezes, com veiculação 
no horário nobre.  
 
Ao longo dos anos, vem focando sua produção na realização de documentários sobre 
questões do Nordeste brasileiro e literatura. Com destaque a Série de vídeos educativos 
intitulada Convivendo com a seca – sobre experiências positivas do homem do campo e sua 
convivência com o clima do Nordeste; e a Série sobre escritores brasileiros chamada 
Literatura: Brasil. Com essas obras da L:B, a Trinca Filmes apresenta um largo olhar sobre 
nossa literatura e sobre o Brasil, através de escritores como H. Dobal, Ariano Suassuna, 
Alberto da Costa e Silva, Luiz Antonio de Assis Brasil e Marcos Vinicios Villaça, por 
exemplo. Além dos escritores em foco, cada um desses documentários tem participações 
especiais de outros romancistas como Rachel de Queiroz, Moacyr Scliar, Lêdo Ivo, Affonso 
Romano de Sant’Anna, Ivan Junqueira, Sábato Magaldi etc. Essas obras e outras com temas 
ligados a Cultura do Nordeste obtiveram interesse dos canais de TV à cabo e de sinal aberto 
no país. Exemplos: Arte 1, Canal Brasil, TV Cultura de SP, TV Brasil, TV Antares, TVE-RS, 
NBR/Radiobrás, TV Câmara entre outros. Despertou interesse igualmente nas Viradas 
Culturais e Mostras promovidas em diversas cidades brasileiras e nas Feiras de Literatura 
do país. A exemplo do Salipi [Salão do Livro do Piauí] e da Feira do Livro de Porto Alegre, 
que exibiram esses documentários em sua programação cultural. 
 
Toda a produção da Trinca Filmes é registrada na Ancine – onde obteve pontuação “6” – e 
estão em situação regular com CPB [Certificado de Produto Brasileiro], além dos contratos 
de exibição em canais televisivos [Arte 1, Canal Brasil, TV Cultura de SP, TV Antares etc]. 
As produções da Trinca Filmes tem despertado interesse na imprensa nacional e nos meios 
Acadêmicos [algumas obras como Cipriano, Um Corpo Subterrâneo e Na Estrada com Zé 
Limeira resultaram em textos, dissertações e teses de Doutorado em Universidades Federais 
e Faculdades no Brasil]. 
 
Sua estrutura gerencial é regida pela produtora Gardênia Cury, que responde como sócia-
gerente como também pelo setor administrativo e logística dos projetos; e pelo 
documentarista Douglas Machado, que responde pela direção, conceito e realização dos 
documentários e projetos de um modo geral. 
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