
DIARIA 03 //  PAOLLA

PLANO DE FILMAGEM - 18/SET/2020

FILME/DURAÇÃO PAOLLA 30” DIR. DE ARTE MARCOS SACHS

CLIENTE / PRODUTO C6 BANK DIR. PRODUÇÃO RODRIGO GUIMIL

DIREÇÃO NICO MATTEIS DOP FERNANDO BERTOLUCI

ATENDIMENTO MARCELLA KAULINO AD VICTORIA ZOLLI

HORA CHAMADA ESTUDIO 

07:00 Café da Manhã - Chamada Arte, Elétrica, Maquinária, Equipe de câmera
Av. Mofarrej, 105 - Vila Leopoldina, São Paulo - SP, 05311-000

07:30 Afina set - Chamada Diretor, Ad, Dop

08:30 Ensaio - Set Pronto

08:00 Chamada Paolla Oliveira - Veste e Maquia

10:00 Abre câmera - Filma Cenas Paolla

13:00 Almoço

14:00 Retorno filmagem - Filma Cenas Paolla

16:00 Término Cenas Paolla

16:00 - 19:00 Filma Insertes + Pack Shot / Desprodução

19:00 WRAP

CHAMADA E CRONO DE PREPARAÇÃO ELENCO

CELEBRIDADE CHAMADA SET PRONTO / FILMAGEM

PAOLLA OLIVEIRA 08:00 10:00

CENÁRIO 

Guia de Recomendações de Segurança

Caso você não se sinta seguro dentro do set de filmagem, vodê poderá ligar para o sindicato no numero: (11) 5539-0955

Higienização ambiental obrigatória durante o período do projeto.

Recipientes ou displays de álcool em gel e líquido 70% para uso geral e frequente, em locais estratégicos

Manter a distância de segurança de 1,5m entre os trabalhadores e estações de trabalho. A mesma distância vale para a área de 
alimentação e banheiros. Será limitado o fluxo de pessoas nos banheiros onde houver maior densidade de cabines e sem o devido 
isolamento.

Todos os profissionais devem usar: máscara fácil

Os departamentos não deverão manipular equipamentos de outros departamentos sem devida supervisão.
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Hora Shooting Direção Fotografia/ Grip Arte / Objetos Produção/ Produto

07:00 - 07:30 - Café da Manhã - Chamada Arte, Elétrica, Maquinária, Equipe de câmera

07:30 as 09:30 - AFINA SET PREPARA CENAS PAOLLA

08:00 - 10:00 - PREPARA PAOLLA OLIVEIRA

10:00      
-         

11:00

1+2

TXT 01: "Eu faço parte da 

vida das pessoas."       

TXT 02: “Para fazer 

parte da vida das 

pessoas é preciso 

superar as 

expectativas.”              

OBS: Passar txt completo (off)

 Technocrane / 
butterfly chroma 
/ ponto de 
tracking piso

- espada madeira
ponto de tracking 
piso

24

LOC OFF

 Technocrane / 
butterfly chroma 
/ ponto de 
tracking piso

- espada madeira
ponto de tracking 
piso

11:00 - 
11:30

17

TXT 01:”ser acessível. 

Perfeito.”                           

TXT 02: “De tudo o que 

precisa para o dia a 

dia,"

 Technocrane / 
butterfly chroma 
/ ponto de 
tracking piso

- espada madeira
ponto de tracking 
piso

11:30 - 
12:00

20 + 21

LOC OFF

 Technocrane / 
butterfly chroma 
/ ponto de 
tracking piso

- espada madeira
ponto de tracking 
piso

12:00 - 
12:30

07 + 08

TXT 01: "que as vezes 
nem sei como 
corresponder.” 

 Technocrane / 
butterfly chroma 
/ ponto de 
tracking piso

- espada madeira
ponto de tracking 
piso
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12:30 - 
13:00

09 + 1O

TXT 01: “Bem, o C6 Bank 
diz que quer fazer parte 
da sua vida."

 Technocrane / 
butterfly chroma 
/ ponto de 
tracking piso

- espada madeira
ponto de tracking 
piso

13:00 - 14:00 // ALMOÇO

(20 MIN 

RETOQUES)  

14:20 - 

15:00

3

TXT 01: “Eu faço parte da 
vida das pessoas.”           
TXT 02: "Para fazer 
parte da vida das 
pessoas é preciso 
superar as 
expectativas.”            
OBS: Passar txt completo (off)

 Technocrane / 
butterfly chroma 
/ ponto de 
tracking piso

13 + 14

TXT 01: "C6 Bank isso 
quer dizer olhar mais 
para as pessoas do que 
para você mesmo, ser 
acessível. Perfeito.”                            
TXT 02: “De tudo o que 
precisa para o dia a dia, 
até produtos 
completamente 
inovadores como uma 
loja com 40 mil itens e 
tudo isso dentro de um 
único app.” 

 Technocrane / 
butterfly chroma 
/ ponto de 
tracking piso

- espada madeira

18

TXT 01: "Tem certeza que 

é o que você quer?”       
TXT 02: "É por isso que o 
C6 Bank é completo.
De conta gratuita até 
investimentos." 

 Technocrane / 
butterfly chroma 
/ ponto de 
tracking piso

15:00 - 
15:20

23

TXT: O C6 Bank já está pronto 
para fazer parte da sua vida. 

Conheça o C6 Bank.  
É da sua vida.

 Technocrane / 
butterfly chroma 
/ ponto de 
tracking piso

- cartão rosa
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15:00 - 
16:00

5 + 6 + 15

INSERTS

 Technocrane / 
butterfly chroma 
/ ponto de 
tracking piso

- espada madeira

11 + 16+22

INSERTS // STAND IN

 Technocrane / 
butterfly chroma 
/ ponto de 
tracking piso

- Flores reais
ponto de tracking 
piso

16:00 - 
17:00 PACK SHOT FILME CLEO

Fundo cenário 
pack shot

Cartão rosa / Cenário 
pack shot

17:00 - 
18:00 PACK SHOT FILME FABIO

18:00 - 
19:00 PACK SHOT FILME PAOLLA

19:00 - WRAP
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