
BOLETIM 23 - MARÇO/1991

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIA 11

O presidente da Associação Profissional dos Técnicos Cinematográficos do Rio Grande do Sul  
APTC/ABD/RS, no uso de suas atribuições, convoca todos os associados para uma 
ASSEMBLéIA GERAL EXTRAORDINáRIA a realizar se no dia 11 de março de 1991, segunda 
feira, com primeira chamada às 19 horas e 30 minutos, e com segunda chamada às 20 horas, 
na Sala Redenção   Cinema Universitário (rua Paulo Gama 110, UFRGS), e com a seguinte 
ordem do dia:

1) posição da Entidade nas negociações a serem desenvolvidas com o IBAC e a FCB em 
relação ao Sistema do Curta metragem;

2) decisão quanto ao andamento do Prêmio Estímulo 1991 (Concurso de Curtas em convênio 
com o Governo do Estado).

Porto Alegre, 25 de fevereiro de 1991. Giba Assis Brasil, presidente.

NOTA: Em nosso último Boletim, de setembro, acenávamos com a perspectiva mais ou menos 
imediata de convocação de um novo Concurso de Curtas. Estava implícito que o próximo sairia 
com a cópia do Edital. Isso terminou atrasando muito o Boletim 23. As duas matérias maiores 
desta edição têm a função de atualizar os sócios com relação aos assuntos em pauta na 
Assembléia Geral de segunda feira: negociações para a retomada do Sistema do Curta 
(assunto federal) e andamento do Concurso de Curtas (estadual).

ASSUNTO FEDERAL: APTC NA JUSTIÇA EM DEFESA DO SISTEMA DO CURTA 
METRAGEM

Para começar, relacionamos alguns textos de cuja elaboração a APTC participou durante o ano 
passado, TODOS ELES fazendo menção específica ao sistema do curta metragem e aos 
problemas provocados por sua paralisação, e TODOS ELES entregues, em mãos ou por fax, à 
Secretaria da Cultura da Presidência da República.

29 de março   Carta das Entidades Culturais Gaúchas (APTC, SATED, APETERGS, 
COOMPOR, Associação Chico Lisboa).

8 de abril   Carta do I Encontro de Cineastas do Sul (ABDs e SATEDs do RS, SC e PR).

25 de abril   Documento final do Forum em Defesa da Cultura do RS (mais de 20 entidades 
culturais gaúchas).

29 de junho   "Propostas para o Cinema Brasileiro", documento elaborado pela APTC a pedido 
do Secretário Carlos Appel e encaminhado pelo Forum de Secretários de Cultura.

23 de julho   Documento encaminhado pela APTC/ABD/RS à Comissão Especial de Revisão 
da Regulamentação da Atividade Cinematográfica no Brasil (do Ministério da Economia).

3 de agosto   Carta aberta a Ipojuca Pontes, redigida no Festival de Gramado, assinada pelas 



ABDs RJ, SP, RS, CE e MA.

29 de agosto   Documento final do Encontro Nacional de Cultura, promoção do Forum de 
Secretários de Cultura no Rio.

15 de outubro   Carta de Brasília, redigida por várias entidades durante o Festival.

Em dezembro, vendo que não havia diálogo possível com a SC/PR, a APTC/RS constituiu a 
advogada Olga Araújo (a mesma que em julho conseguira a reintegração dos funcionários do 
Pró Memória/RS) e entrou na Justiça contra o descumprimento da legislação em vigor relativa 
à exibição de filmes de curta metragem, e pedindo basicamente 3 coisas:

(1) que se cobrasse, dos exibidores, o percentual relativo à exibição de curtas   a cobrança 
parou em 8 de março porque a FCB não tinha mais guias e foi extinta 8 dias depois, e ninguém 
na SC/PR assumiu esta responsabilidade;

(2) que fosse realizado imediatamente um novo júri de curtas   o último foi de 14 a 16 de 
fevereiro de 1990;

(3) que os recursos do Fundo do Curta metragem (Cr$ 25.217.000,00 em 18 de dezembro) 
fossem congelados até decisão judicial relativa aos dois pontos anteriores   caso contrário, 
havia o risco de que este dinheiro (que é propriedade dos realizadores e distribuidores de 
curtas) fosse devolvido ao Tesouro Federal ao final do ano.

A Justiça acatou medida cautelar com relação ao ponto 3. Os outros pontos estão ainda em 
julgamento.

O inventariante da Fundação do Cinema Brasileiro, Aldofri  zes de Paula, não podendo 
encerrar o inventário com pendência judicial (o Fundo do Curta está depositado em conta da 
FCB), e acossado por distribuidores de curtas que querem receber as marcações realizadas 
em 1990, vem desde janeiro procurando as ABDs para propor que elas assumam o sistema do 
curta metragem.

A APTC/ABD/RS continuará defendendo a manutenção da Lei do Curta, e tem todo interesse 
em participar da gestão do Sistema. Mas quem arrecada? Quem fiscaliza? Quem legisla? Até 
agora, a proposta da Fundação não parece ter fundamento.

Nossa perspectiva hoje é de uma reunião, no Rio de Janeiro e o mais rápido possível, entre as 
ABDs do RJ, SP e RS, o presidente do IBAC Mário Brockman Machado e (se for o caso) o 
inventariante da FCB. Detalhes de nossa posição com relação ao assunto serão definidos na 
Assembléia Geral.

IPOJUCA EXISTE E MORA EM BRASíLIA

Passados 11 meses, recebemos correspondência da Secretaria da Cultura da Presidência da 
República. Trata se de um ofício circular às entidades da área cinematográfica informando 
sobre a realização, de 11 a 15 de março próximos, do 2o Festival Internacional de Cine y 
Deporte, em Bilbao, Espanha. O ofício é datado de 28 de janeiro e chama atenção para o 
prazo de inscrições, que estaria "prestes a se esgotar" (em 31 de janeiro). Só que o carimbo do 
correio é de 21 de fevereiro. A Secretaria da Cultura da Presidência da República existe, e já 
tem a marca de seu titular.



ASSUNTO ESTADUAL: ASSEMBLÉIA GERAL VAI DECIDIR OS CAMINHOS DO PRÊMIO 
ESTÍMULO

No encerramento do Festival de Gramado, dia 4 de agosto de 1990, o Governador do Estado 
Sinval Guazzelli e o (então recém empossado) Secretário da Cultura Carlos Jorge Appel 
anunciaram a realização de um novo concurso de curtas, nos moldes do de 1989, com 
recursos, de parte do Estado, de 200.000 BTNs. Foi o coroamento de negociações que vinham 
sendo feitas entre a APTC e o CODEC/Secretaria de Cultura desde o final de 1989. Mas a 
história deste novo Concurso (já batizado de PRêMIO ESTíMULO) estava apenas começando.

A 10 de outubro foi assinado um Termo de Compromisso entre APTC, Governo do Estado e 
Secretaria de Cultura, no sentido do repasse de 5 milhões de cruzeiros, como primeira parcela 
para a realização do Prêmio Estímulo. A partir daí, sabe se o que aconteceu: a recessão 
chegou ao Estado, a arrecadação de ICMS baixou muito e a Secretaria da Fazenda passou a 
dificultar pagamentos e vetar novos projetos. Os 5 milhões até agora não foram pagos, embora 
estejam no rol de pagamentos da Secretaria da Fazenda desde 01 de novembro.

No dia 16 de janeiro, uma reunião da diretoria da APTC com o Secretário Carlos Appel decidiu 
pela assinatura de um novo Termo de Compromisso para a realização do Prêmio Estímulo, em 
valores atualizados, o que terminou acontecendo a 19 de fevereiro. Agora, no momento em 
que acontece a mudança no governo estadual, há poucas perspectivas de pagamento 
imediato. Tudo vai depender, mais uma vez, do trabalho político da APTC, da sensibilidade do 
novo Secretário da Cultura e das negociações que se seguirão   para que os recursos sejam 
repassados a tempo de realizar os filmes, sem que os valores fiquem mais uma vez defasados.

Na Assembléia Geral de segunda feira, estaremos discutindo uma questão fundamental e três 
outros aspectos do Prêmio Estímulo. A questão fundamental é a conveniência ou não de se 
chamar o concurso (isto é, abrir as inscrições) agora. Os outros aspectos a serem discutidos e 
decididos são:

(a) Vale a pena, hoje, fazer um concurso de curtas 35mm? Ou é melhor abrir para curtas e 
médias, em 16 e 35 mm?

(b) Projetos não aprovados em concursos anteriores podem ser reapresentados? Em que 
circunstâncias?

(c) Que critérios deve a diretoria usar para escolher o representante da APTC na Comissão 
que julgará os projetos?

IECINE: BOAS NOVAS

O Instituto Estadual de Cinema está funcionando em novo endereço, desde o começo de 
outubro. É no prédio anexo da TVE (rua Correa Lima 2118), mesmo local onde funciona a 
Rádio FM Cultura, junto ao Núcleo de Animação do RS. O conjunto IECINE NARGS deverá se 
transformar, conforme projeto já existente e atualmente em fase de detalhamento na Secretaria 
de Obras do Estado, no Centro Técnico Cinematográfico do RS, no 2o andar do mesmo prédio, 
espaço hoje desocupado.

As reuniões do Conselho do IECINE foram retomadas em novembro, quando se decidiu pela 
sua ampliação, já em 1991, com 3 entidades: a APTC, representando os técnicos de cinema; o 



SIC, pelas empresas produtoras; e (novidade) o SATED, representando os artistas. Também 
se decidiu que, antes da posse do novo governo estadual, deverá ser formalizada a 
composição e o funcionamento do Instituto, através de um regimento interno, cuja redação já 
está sendo estudada.

Na nova sede do IECINE está instalado o sistema gravador e reprodutor de fita magnética 
perfurada MAGNASYNC, obtido via convênio entre a APTC/RS, a Secretaria de Cultura do 
Estado e a Fundação do Cinema Brasileiro, assinado poucos dias antes do "canetaço" que 
extinguiu a Fundação e tentou extinguir o Cinema Brasileiro. A aparelhagem ainda não está em 
condições de uso, mas deverá fazer transcrições de som e até mixagens simples (três pistas 
em uma, sem monitoração de imagem sincronizada). O regulamento para uso deste 
equipamento será o mesmo já definido pela APTC para a câmara ARRI 2 C, ou seja: utilização 
livre para quem apresentar projeto de cinema não publicitário com participação de técnicos 
gaúchos. Como o MAGNASYNC será utilizado dentro do IECINE, a princípio não será cobrada 
taxa de manutenção.

SEMINÁRIO DISCUTIU O CINEMA/RS DOS 80

Paralelamente à mostra "Cinema Gaúcho Anos 80   Um Olhar Sobre a Década", de 8 a 16 de 
dezembro na Sala Paulo Amorim, a Secretaria Municipal de Cultura promoveu um Seminário 
sobre o assunto. O primeiro painel, "Aspectos Estéticos", trouxe a Porto Alegre o crítico e 
professor Jean Claude Bernardet. O outro lado da moeda, "Aspectos Políticos", contou com o 
diretor da Cinemateca Brasileira e ex diretor geral da Embrafilme Carlos Augusto Calil.

APTC/RS: DIRETORIA

Como dois membros da diretoria eleita estão licenciados no exterior, a APTC/RS decidiu 
chamar suplentes. A nova composição da diretoria é a seguinte: Giba Assis Brasil (32 8617), 
presidente; Jaime Lerner (30 2546), vice; Adriana Borba (34 7493), 1a secretária; Gilberto Perin 
(33 8192), 2o Secretário; Nora Goulart (35 1590), 1a tesoureira; e Luciana Tomasi (24 2265), 
2a tesoureira. Esta composição deve permanecer até o final do seu mandato, em junho.

NÃO SÓCIOS: AVISO

Desde a nota publicada em setembro, muitos não sócios da APTC/ABD/RS manifestaram 
interesse em continuar recebendo este Boletim. Aos demais, este é o último aviso: quem não 
se comunicar conosco até o próximo número, será cortado de nossa lista de correspondência. 
Claro que este aviso não se refere aos sócios, nem às entidades, nem aos jornalistas do setor. 
Contatos por escrito para APTC/ABD/RS, praça Pereira Parobé 130, 3o andar, CEP 90.030, 
Porto Alegre/RS, ou por telefone com os membros da diretoria.
 


