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SINOPSE
Fogo no céu conta a história de Raul, um fazendeiro que 

é querido por todos. Ele 

tenta criar da melhor maneira possível seu filho após sua 

mulher morrer no 

parto. Os anos se passam, o filho de Raul cresce, e ele 

descobre que tem o dom 

da cura. 

Raul percebe o dom e tenta isolar o filho das pessoas 

para que ele não sofra, 

pois existem pessoas que querem se aproveitar deste 

dom em benefício próprio como Silas.



ELENCO CONFIRMADO
Um dos grandes nomes do cinema brasileiro, Dedé 

Santana resolveu entrar para a televisão, mais 

precisamente na extinta Rede Tupi. Dedé formou, com o 

ator e irmão Dino Santana, uma dupla, Maloca e Bonitão. 

No filme Na Onda do iê-iê-iê, de 1966, Dedé atuou na 

companhia de Renato Aragão. Em sua carreira fez 

inúmeros trabalhos em Os Trapalhões, com uma série de 

filmes. Logo após atuou no programa A turma do Didi e 

nas Aventuras do Didi com mais filmes de sucesso.



ELENCO CONFIRMADO
Nascido em Janaúba (Minas Gerais) o ator Jackson 

Antunes é um dos mais expressivos atores da tv e dos 

cinemas nacionais. Conta em seu currículo com cerca de 

24 produções televisivas, além de 13 longa metragens 

para o cinema. Jackson além de

ator, produtor e diretor tem uma carreira musical 

expressiva no cancioneiro popular Brasileiro.



ELENCO CONFIRMADO
Luciano Szafir trabalhou na televisão em Anjo Mau, 

Labirinto, Malhação, apresentando o programa Você 

Decide, em atuou na novela Uga Uga e Aquarela do Brasil, 

fez Um anjo Caiu do Céu, atuou em O Clone, 

Metamorphoses, Amor e Intrigas, Rebelde, Extreme , 

Promessas de Amar, Make over Social, foi apresentador no 

programa da tarde, Tá tudo em casa, Pecado Mortal e 

Milagres de Jesus , entre outros.  No cinema fez Simão o 

Fantasma Trapalhão Xuxa e os Duendes 2– No 

caminhodas Fadas, Mulheres do Brasil e Nossa Senhora 

de Caravaggio, Opera do Mallandro e Acerto de Contas, 

Xuxa e o Mistério de Feiurinha, e Valente, Filme-

Os dez  mandamentos, Goitaca

e o filme Estação Rock.



ELENCO CONFIRMADO
Atriz, professora, diretora e preparadora de elenco, Ana 

Miranda já fez trabalhos na Globo, como em: Malhação –

Toda Forma de Amar, Novela Os Dias Eram, Novela 

Malhação – Seu lugar no mundo, Linha direta e na série A 

diarista. Também realizou trabalhos na Record na série A 

Lei e o Crime, fez uma participação especial em Os 

óculos de Pedro Antão, novela Amor e Intrigas, 

Novela Alta Estação e novela Vidas Opostas. No cinema 

fez o longa metragem Vamos Fazer um Brinde, entre 

muitos outros. Ana Miranda também foi premiada em 

2015 no Baile dos Artistas, Cinema, Atriz 

revelação e em 2011 recife-PE 

como melhor atriz coadjuvante.



ELENCO CONFIRMADO
Cristiana Pompeo é atriz, comediante e cantora. Integrou o 

elenco do programa “Tv XUXA”, como atriz e dubladora. 

Como cantora, gravou diversas paródias musicais para o 

programa “Casseta e Planeta” ao longo de 3 anos. Esteve 

no elenco dos musicais “Um violinista no telhado”, “O 

Mágico de Oz, “Como vencer na vida sem fazer força”, “Os 

Saltimbancos trapalhões”. Desde 2009 fez parte do elenco 

fixo do programa “Zorra Total” e no “Zorra”. Seus últimos 

trabalhos na Rede Globo foram na série “A cara do pai” e 

na novela “Deus salve o rei”. Recentemente, atuou no 

elenco fixo dos humorísticos, “A Vila” e “Treme Treme”, 

ambos do multishow e esteve em cartaz no elenco do 

musical da Brodway “Company”.



ELENCO CONFIRMADO
Ator, Diretor, Produtor e Roteirista, Roberto Rowntree

começou sua carreira na rádio e na tv conquistando fãs em 

todo o Brasil. Logo após fez Brutão  no Zorra Total, 

Brutalone nas aventuras do Didi, e Galego em Salve Jorge. 

Desde então o ator Roberto Rowntree vem atuando no 

meio cinematográfico, ganhando destaque no Brasil e no 

mundo, em vários festivais de cinema, além de longas e 

minisséries em cartaz nas plataformas e canais à cabo. 

Atualmente pode ser visto no AmazonPrime o filme 

Estação Rock e no NOW o filme Portaria 243.



ELENCO CONFIRMADO
Gigante Léo é ator e humorista stand-up do Brasil.

Ele foi o vice-campeão do 1º Campeonato de Stand-up

Comedy promovido pelo festival Risadaria, na Bienal de 

SP, em 2011, e vencedor do Prêmio Multishow de Humor, 

em 2012. Léo já fez trabalhos na Tv como, Vai Que Cola, 

Treme Treme, Vai Que Cola, Escolinha do Professor 

Raimundo, Novo Mundo, Vai Que Cola e Vlog da Mila. Na 

área cinematográfica já atuou em O Concurso, Altas 
Expectativas, Crô em Família, Minha Vida em Marte.



ELENCO CONFIRMADO
O atual Mister Mato Grosso do Sul, ator e modelo 

Cristhopher Frias, é a nova aposta da ANIMAL FILMES no 

mercado cinematográfico. No filme A ROTA DO CRIME, 

Cristhopher dá o primeiro passo para consolidar sua 

carreira ao lado de grandes nomes do cenário artístico 

nacional.



DISTRIbuiCAO~



Quem somos
ANIMAL FILMES é uma empresa carioca de 

entretenimento focada no audiovisual. A

Animal Filmes lançou dois longas metragens: O filme 

“Portaria 243” e o filme “Estação Rock”, que já estão 

disponíveis em plataformas digitais. 



Sócio Diretor - Roberto Rowntree: Realizou vários

trabalhos para empresas internacionais na área de 

produção (FHM Magazine UK, Marie Claire UK, Vice 

Magazine NY, Sony UK, Flying Elephant UK entre outras), 

acumula também grande experiência como ator e diretor

trabalhando por todo Brasil.  

Sócio Diretor - Pablo Loureiros: da Animal Filmes, 

graduado pela Universidade da Amazônia - UNAMA, pós-

graduado pela FGV/RJ.  Estudou arte em Nova York por 

dois anos,  Tem vasta experiência em publicidade. Pablo, 

teve seus curta metragens premiados em diferentes 

festivais brasileiros e dirigiu os longa metragens Portaria 

243, e Estação Rock.



Roberto Rowntree – Sócio Diretor

021 98285-7265

Pablo Loureiros – Sócio Diretor

021 97956-2218


