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AGOSTO/1989 
APTC/RS TEM NOVA DIRETORIA

 
 Foi eleita em Assembléia Geral Ordinária, no óltimo dia 26 de junho, a diretoria da APTC/RS para 
o período 1989/91, que ficou assim constituída: Giba Assis Brasil, presidente; Jaime Lerner, vice-

presidente; Flavia Seligman, 1a Secretária; Adriana Borba, 2a Secretária; Carla Schlosser, 1a Tesoureira; 
Nora Goulart, 2a Tesoureira. 

 O Conselho Fiscal ficou assim: José Maia, João Guilherme Reis e Saturnino Rocha, Conselheiros; Luciana 
Tomasi, Rodrigo Guimarães e Gilberto Perin, Suplentes.

 A mesma Assembléia, com 27 sócios presentes, aprovou o relatório de diretoria e a prestação de contas 
do exercício anterior, a proposta de orçamento para o próximo ano e o novo valor da contribuição social: 

6 BTNs por quadrimestre, com vencimentos em 28 de fevereiro, 30 de junho e 31 de outubro; 20% 
de desconto para quem pagar o ano todo no primeiro quadrimestre e 10% de desconto no segundo 

quadrimestre. Foi também extinta a taxa de inscrição para novos associados, que ficam apenas obrigados 
a pagar a primeira quadrimestralidade para serem admitidos no quadro social da entidade.

Por último, foram escolhidos os representantes da APTC no Conselho do IECINE para o próximo ano: 
Eloar Guazzelli Filho (suplente: José Maia) representando o plenário e Jaime Lerner (suplente: Flávia 

Seligman) como representante da diretoria.
 

POR QUE A APTC/RS SE TRANSFORMOU EM APTC/ABD/RS
 

Ainda em 26 de junho, foi realizada uma Assembléia Geral Extraordinária que decidiu por transformar 
oficialmente a APTC/RS (entidade pré-sindical registrada no Ministério do Trabalho) em APTC/ABD/RS 

(entidade associativa não sindical registrada no Cartório de Registros Especiais e integrante do Conselho 
Nacional da ABD - Associação Brasileira de Documentaristas). O assunto era complexo e a Assembléia, 

para se situar, fez uma retrospectiva histórica que vai aqui resumida:
 

(1) A APTC/RS foi fundada em 8 de maio de 1985 como uma entidade associativa de realizadores e 
técnicos de cinema do estado do RS, que também poderia atuar na área de estímulo à produção em 

conjunto com a então entidade dos produtores - Aprocinergs, hoje Sindicato da Indústria Cinematográfica 
do RS, e que também poderia ser uma entidade pré-sindical na medida da virtual inexistência, naquele 

momento, da entidade que deveria cumprir este papel - a Apatedergs, hoje Sindicato dos Artistas e 
Técnicos do RS. Por isso, e apenas por isso, optou-se por uma entidade que viria a ser registrada no 

Ministério do Trabalho como entidade pré-sindical.
(2) Em Assembléia Geral realizada a 25 de maio de 1987, a APTC/RS decidiu solicitar investidura sindical, 
tendo em vista já ter cumprido as exigências do Ministério do Trabalho para tal (mais de seis meses de 
existência, filiação de mais de um terço dos profissionais registrados no Estado, etc) e considerando a 

recente criação de Sindicatos de Trabalhadores em Cinema no Rio de Janeiro e em São Paulo.
(3) No entanto, a entidade continuou funcionando muito mais como entidade associativa do que como 
Sindicato. Tanto que, logo em seguida, a 1o de junho de 1987, criou-se uma nova entidade, a APTC/
ABD/RS, destinada a continuar este trabalho assim que a APTC pré-sindical se tornasse Sindicato. A 
APTC/ABD/RS foi registrada no Cartório de Registros Especiais como entidade de classe. Foi decidido 

também que, enquanto não houvesse 
uma resposta do Ministério do Trabalho, as duas entidades permaneceriam tendo existências paralelas, 
com a mesma diretoria, o mesmo quadro de associados (dependendo apenas da opção de cada um), os 
mesmos critérios de ingresso, a mesma sede e o mesmo horário de reuniões. E que, a n?o ser quando 

fosse estritamente necessário, continuariam usando o mesmo nome - APTC/RS.
(4) Desde 1987, no entanto, algumas coisas mudaram:

(a) O Ministério do Trabalho deu parecer contrário à transformação da APTC em Sindicato, e inclusive 
sugeiru que o DRT/RS seu desenquadramento enquanto entidade pré-sindical, tendo em vista a 

existência de um Sindicato da categoria na base territorial pretendida - o SATED/RS, existente desde 
maio de 1987. A APTC recorreu, mas não obteve resposta.

(b) Decisões semelhantes ocorreram no Rio e São Paulo, através de despachos do Ministro determinando 
que a categoria dos Artistas e Técnicos deveria ser representada sindicalmente pelos SATEDs e retirando 

a base sindical dos STICs (Sindicatos dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica).
(c) Em eleição realizada em setembro/87, assumiu o SATED/RS a chapa Representatividade, 

comprometida com a idéia de autonomia das diferentes áreas de que se compõe o Sindicato, e de ótimas 
relaçã com a APTC/RS.

(d) Com a nova Constituição do paíss, promulgada em outubro de 1988, embora mantido o princípio da 
unicidade sindical, não existe mais pedido de investidura sindical, e nem entidades pré-sindicais: quem 
quiser criar um Sindicato cria, sem necessidade de licença do Ministro; depois, se alguém protestar, a 



Justiça determina se o Sindicato é válido ou não.
(5) Comparando-se os três estatutos já  aprovados em Assembléias anteriores: o de 08/05/85, quando 
a entidade foi fundada; o de 25/05/87, quando se aprovou a transformação em Sindicato; e o de 01/06/
87, quando se criou uma alternativa para o caso de a APTC vir a se tornar Sindicato, conclui-se que todos 
tratam exatamente da mesma entidade, apenas adaptada às diferentes exigências da legislação. Porém, 

com a nova 
Constituição, a APTC pré-sindical não tem mais razão de ser, e a existência de duas entidades paralelas 

começa a incomodar em termos burocráticos.
(6) No futuro, talvez se possa voltar atrás e resolver criar um Sindicato só de trabalhadores de cinema 
- sempre correndo o risco de que uma nova Diretoria do SATED/RS entre na justiça para contestar a 

existência deste Sindicato. A não ser que se mude a legislação que regulamenta a profissação.
Assim, propõe-se a extinção da APTC pré-sindical e a transferência de todo o seu património para a 

APTC/ABD/RS, "considerando a identidade histórica e de objetivos entre as duas entidades". A proposta, 
votada em secreto, teve 27 votos favoráveis, sendo aprovada pela unanimidade dos presentes.

 
REUNIÃO DIA 28

Conforme foi anunciado na última Assembléia Geral, a nova diretoria da APTC tem como proposta a 
realização de reuniões mensais com pauta específica e chamamento a todos os sócios interessados. A 
primeira destas reuniões acontecerá no dia 28 de agosto, segunda-feira, a partir das 20 horas, e nela 

será discutido basicamente o sistema do curta-metragem: 
atual situação da Reserva de Mercado, transferência do sistema do Concine para a FCB, próximo júri de 

curtas, propostas de modificações no sistema.
Também será apresentados aos sócios os novos projetos encaminhados pela APTC ao CODEC e  

Secretaria Municipal de Cultura, visando prever as relações entre o estado, o município e a produção 
cinematográfica na década de 90.

 
FESTIVAIS

A 12 Jornada de Cinema e Vídeo do Maranhão foi adiada, em função das eleições presidenciais, para 4 
a 9 de dezembro. Serão aceitas inscrições de filmes de curta e média metragem, nas bitolas 16 mm, 
35 mm e vídeo. O coordenador da Jornada ainda é o cineasta e ex-presidente da ABD/MA Euclides 

Moreira Neto. Maiores informações no departamento de Assuntos Culturais da Universidade Federal do 
Maranhão, rua da Saavedra 147 - São Luís/MA - CEP 65. 010. Ou pelo telefone (098) 232-3896, em 

horário comercial.
O 5 Rio-Cine Festival acontecerá de 11 a 19 de agosto, com participação de até 24 curtas em 35 mm, 
15 curtas em 16mm e 10 m?dias em 16/35 mm, todos eles nacionais, produzidos a partir de 1987 e 
que n?o tenham recebido pr?mio de melhor filme em outro festival no pa?s. Também haverá mostras 

competitivas de vídeos (U-Matic e VHS) e serão premiados os melhores longas nacionais exibidos 
comercialmente no Rio de Janeiro nos 

últimos doze meses. As inscrições encerraram-se no dia 7 de julho.
O 1 Festival de Cinema Texaco será realizado em Curitiba de 25 a 30 de setembro, aceitando a 

participações de obras nacionais produzidas de 1987 a 89 (independente de premiações anteriores). 
Prémios: NCz$ 1. 000 para o melhor curta, NCz$ 1. 000 para o melhor longa, além de troféus. As 

inscrições encerram dia 8 de setembro e poderão ser feitas nos Escritórios Regionais da Embrafilme. A 
APTC/ABD/RS possui fichas de inscrição à disposição dos interessados. Mais informações pelo telefone 

(041) 252-8223.
A TV Pernambuco, emissora do Governo do Estado que atinge 135 municípios pernambucanos e 10 da 
Paraíba, está apresentando o projeto do programa NO AR, com a proposta de veicular (e remunerar) 
produções independentes em filme e vídeo de todas as regiões brasileiras, em horário nobre (sábados 

das 21:30 às 22:30). Informações com os coordenadores do projeto, os ABDistas Lario Ferreira e 
Maurício Corrêa, pelo telefone (081) 268-5000.

Quem tiver dados sobre festivais, mostras ou eventos desta natureza, por favor, entre em contato 
conosco para que possamos divulgá-los. Como ainda estamos sem sede, nosso endereço para 

correspondência (provisório) ?: APTC/ABD/RS (a/c Flávia Seligman) Rua Domingos José de Almeida 62 - 
90. 410 - Porto Alegre/RS

 
AINDA GRAMADO

O 17 Festival do Cinema Brasileiro de Gramado, realizado de 11 a 17 de junho, foi o primeiro do novo 
governo municipal, o que provocou alguns problemas de organização decorrentes da descontinuidade 

administrativa, mas já revelou inúmeros progressos.
A APTC esteve representada na Comissção Organizadora, através de seu então presidente Jose Pedro 
Goulart. A exibição simultânea dos filmes concorrentes nas principais capitais do país é uma ideia tão 
boa que é difícil imaginar por que não foi pensada antes. A apresentação do festival (material gráfico, 

cenário, textos, direção de palco) evoluiu muito. 
Nunca estiveram presentes tantos realizadores e técnicos de cinema em Gramado, o que talvez tenha 



deixado alguns espectadores fora do Cine Embaixador.
Houve discussções abertas e democráticas sobre o futuro do festival: qual a melhor epoca do ano para 

a sua realização o que vai acontecer com as bitolas 16 mm e Super-8? Como fica a competição dos 
melhores curtas gaúchos?  José Pedro Goulart manifestou-se, em nome da APTC, em entrevistas e 

debates, defendendo firmemente a permanência do 16 mm como uma forma de cinema a ser estimulada, 
especificamente dentro de um festival 

que tem a proposta de se abrir para o mercado cinematográfico do país. 
Mas estas discussções estão apenas começando. O Festival de Gramado de 1990 certamente levará 

em conta nossas posições, desde que elas sejam claras, coerentes e representativas da classe 
cinematográfica como um todo.

 
ERRAMOS

Devido a uma série de motivos, o regulamento de uso dos equipamentos cinematográficos do IECINE 
não tem sido integralmente cumprido. Até agora não houve consequências maiores desta prática, que 
se estabeleceu mais por uma questão de comodismo nosso (isto é, dos realizadores). Por iniciativa de 

Antonio Carlos Sena, diretor do Instituto, estamos tomando providências para que isso não mais ocorra. 
Sem burocratizar demais, mas organizando melhor o uso dos equipamentos. Mais informaçõe no próximo 

boletim.
 

NÃO ERRAMOS
Recebemos correspondência do Sr. Elias Kalil Pocos, presidente do Sindicato da Indústria Cinematográfica 

do RS, pedindo retificação de um trecho da Retrospectiva do Concurso de Curtas publicada no último 
boletim. 

O trecho dizia o seguinte: "22/02/89 - O Sindicato da Indústria Cinematográfica, ausente há vários 
meses das reuniões do IECINE, envia carta ao CODEC protestando contra o regulamento do concurso."
Segundo o missivista (que não publicamos na íntegra por falta de espaço), o ofício enviado ao CODEC 

não era um protesto, e o SIC não estava ausente há vários meses das reuniões do IECINE

 


