
 

 

  

 

 

 

 

Ficha Técnica 
 

Filme: Desirée TV - Ecopisódio Porta do Sol 

Gênero: Documentário  

Lançamento: 05 de fevereiro de 2020 

Cidade da Gravação: João Pessoa-PB 

Idealização: Taiara Desirée 

Direção Geral: Taiara Desirée 

Roteiro: Taiara Desirée 

Assessoria: Soraya de Camargo 

Assistente de Produção: Cássio Mucarbel 

Filmagem e Edição: Lucas Ximenes 

Fotografia: Samuel Santos 

Música Tema: Porta do Sol  

Compositor da Música Tema: Mestre Fuba 

Produção da Versão da Música Tema: K-BEL 

Intérprete da Música Tema: Taiara Desirée  

Logo e ID Visual do Desirée TV: Micael Micmas 

Vinheta: K-BEL e Taiara Desirée 

 

Marcas parceiras do Ecopisódio: 

Verdegreen Hotel  

MAISBIKE 

Afrodite’s Cosmética Natural  

Empório Gourmet  

Brechó Matilda  



 

 

 

 

 

 

 

Convidados Especiais (nomes por ordem alfabética): 

David Montenegro (Empresário Fundador da Caribessa) 

Flávio Queiroga (Engenheiro Civil e praticante de Plogging)  

Renata Cortella (Médica Vegana com enfoque em Plant Based) 

Tathiana Amorim (Estudante de Nutrição) 

 

Participações no Ecopisódio (nomes por ordem alfabética e na sequência das parcerias):  

Abhimael Dutra (Chefe de Cozinha do Verdegreen)  

Beatriz Schaefer (Hóspede do Verdegreen) 

Bruno Almeida (Assistente de Reservas do Verdegreen) 

Carlos Gonçalves (Recepcionista do Verdegreen) 

Caroline Urt (Coordenadora de Receita e Distribuição do Verdegreen) 

Cláudia Schaefer (Hóspede do Verdegreen) 

Cláudio Goes (Chefe de Manutenção do Verdegreen) 

Daniel Machado (Gerente Geral do Verdegreen) 

Jaqueline Barbosa (2ª Maîtresse do Verdegreen) 

Jessika Emmile (Governanta do Verdegreen) 

Julia Gouveia (Assistente de Desenvolvimento Humano do Verdegreen) 

Mariana Ramalho (Coordenadora de Eventos do Verdegreen) 

Jessyca Melo (Gerente da MAISBIKE João Pessoa) 

Márcio Oliveira (Sócio Fundador da rede MAISBIKE) 

Sarah Pinheiro (Embaixadora da MAISBIKE) 

Simone Marques (Cofundadora da Afrodite’s Cosmética Natural) 

Renato Galdino (Gerente do Empório Gourmet) 

Isis Montenegro (Filha do David Montenegro da Caribessa) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Cenários e Locações (por ordem alfabética): 

Brechó Matilda 

Caribessa Eco House 

Celeiro Espaço Criativo  

Centro Histórico de João Pessoa 

Ciclovia do Cabo Branco 

Empório Gourmet 

Farol do Cabo Branco 

Jardim Botânico Benjamin Maranhão 

MAISBIKE 

Praia de Manaíra 

Praia do Cabo Branco 

Verdegreen Hotel 

 

Sinopse: 

Taiara Desirée carrega no coração o sonho de viver em um mundo que respeita todos os seres e 

coopera com sua sustentabilidade, que consome de maneira equilibrada e vive em plena harmonia 

com a natureza e o espírito. Mas, muito mais do que um sonho, ela sente que pode ser um 

instrumento para fazer essa mudança acontecer agindo para a construção desse futuro que muitos 

de nós desejamos, e, então, nasce o Desirée TV com o intuito de disseminar informação sobre um 

estilo de vida consciente, amoroso e com mais sentido. 

Dando início à jornada do Desirée TV, Taiara escolheu João Pessoa, na Paraíba, sua terra natal, 

cidade verde do nosso país tropical, conhecida como “Porta do Sol”, o extremo oriental das 

Américas. Daí o nome dado ao Ecopisódio de Estreia.  

Todo o roteiro foi cuidadosamente pensado e elaborado pela Taiara e durante esses preciosos 

minutos você verá diversas práticas que fazem uma diferença positiva no mundo, desde atitudes 

simples do dia a dia que envolvem alimentação, saúde, locomoção, esporte, cuidados com as 

escolhas de artigos de vestuário e beleza, como também iniciativas como o plogging, ecoturismo 

e diversas outras adotadas em ambiente coorporativo. Tudo isso é mostrado através de um roteiro 

dinâmico e inspirador com natureza, música e muito mais.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Você verá que o veganismo e a sustentabilidade são muito mais simples e prazerosos do que você 

imagina. Seja bem-vindo ao Ecopisódio Porta do Sol, a estreia do Desirée TV. 

 

Tempo do Ecopisódio: 54 minutos e 09 segundos 

Disponível em: www.desireetv.com 

TAGS (para posts nas redes sociais): #DesireeTV #Ecopisodio #PortadoSol #TaiaraDesiree 

#documentario #eco #vegan #environmental #meioambiente #sustentabilidade #lifestyle 

#GoVegan 

 

Declaração de Autoria: 

Todo conteúdo publicado pelo Desirée TV é autoral, portanto, os direitos são reservados 

conforme a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que consolida a legislação sobre direitos 

autorais, sendo proibido o uso de imagens, vídeos, sons, áudios e/ou elementos de identidade visual 

sem a referência à sua autoria.  

No entanto, como o nosso maior objetivo é levar informação ao público em geral, incentivamos e 

agradecemos os compartilhamentos do nosso conteúdo. Vamos juntos construir um mundo 

melhor para se viver. Aho! 

 

Agradecimentos: 

A todos os envolvidos direta e indiretamente na realização desse sonho que é o Desirée TV. 

A todos que participaram e acreditaram no potencial desse projeto e que deram a sua contribuição 

para que tudo acontecesse da melhor forma possível. 

A você que assistiu ao Ecopisódio, dedicando seu tempo e atenção. 

À Mãe Natureza por nos ofertar recursos para nossa vida e possibilitar tudo isso existir. 

Gratidão! 
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