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ASSEMBLÉIA GERAL DIA 24

A APTC/RS convoca seus associados para a Assembléia Geral Ordinária na segunda feira, dia 
24 de setembro, com primeira chamada às 19:30 horas e segunda chamada às 20 horas, na 
Sala Redenção   Cinema Universitário, e com a seguinte ordem do dia: (1) Relatório da 
diretoria; (2) Prestação de contas de 89/90; (3) Proposta de orçamento para 90/91; (4) 
Definição da contribuição social; (5) Assuntos Gerais.

CINCO MESES DE "BRASIL NOVO"

Passados os primeiros dias de choque, a diretoria da APTC convocou uma reunião geral (26 
de março) para informar e debater com os sócios as medidas que diziam respeito ao cinema no 
plano de ação do novo governo. O conjunto de medidas, batizado pelo presidente Collor 
de "Plano Brasil Novo" e pelo Brasil de sempre de "Plano Collor", gerou muita preocupação, 
visto que não previa nenhuma alternativa para os órgãos extintos (Embrafilme, FCB, Concine), 
deixava dúvidas de como funcionaria a Secretaria de Cultura, concentrando em apenas dois 
órgãos (IBAC   Instituto de Arte e Cultura e IPHAN   Instituto do Patrimônio Histórico) 
atribuições de fiscalização e gerência em todas as áreas da cultura e extinguia os benefícios 
fiscais previstos na lei 7505, paralisando toda e qualquer possibilidade de produção cultural.

A partir do que foi discutido na reunião geral, a APTC redigiu uma carta bastante objetiva, 
manifestando as suas preocupações e sugestões em relação às medidas do plano. Esta carta 
serviu de base para o documento elaborado durante uma reunião das entidades culturais do 
RS (29 de março), da qual participaram, além da APTC, também o SATED (Sindicato dos 
Artistas), APETERGS (Associação dos Produtores Teatrais), COOMPOR (Cooperativa dos 
Músicos) e Associação Chico Lisboa (artistas plásticos). O documento das entidades gaúchas 
foi levado pelo Secretário Executivo do CODEC Carlos Jorge Appel ao Forum dos Secretários 
Estaduais de Cutura realizado em Brasília (31 de março), e entregue ao Secretário de Cultura 
Ipojuca Pontes.

Entre 7 e 8 de abril, em Florianópolis, a APTC participou do 1o Encontro de Cineastas do Sul, 
que chegou a um documento bastante semelhante ao das entidades gaúchas, também enviado 
(por fax) à Secretaria de Cultura da Presidência da República.

No dia 5 de abril, no Teatro de Câmara, por iniciativa da Secretaria Municipal da Cultura e com 
a participação do CODEC, foi criado o Forum em Defesa da Cultura do Rio Grande do Sul 
(FDC/RS), reunindo pessoas e entidades ligadas à cultura no estado, para pensar alternativas 
e fazer frente ao Plano Collor.

Este Forum, no curto tempo em que atuou, teve 4 reuniões gerais e 6 reuniões de sua 
Comissão Central (formada pelas entidades mais atuantes   APTC, SATED, APETERGS, 
COOMPOR, Chico Lisboa, SPHAN   mais CODEC e SMC). Manteve contato com movimentos 
semelhantes no Rio e São Paulo, e com deputados federais gaúchos, tentando interferir nas 
votações das medidas provisórias relativas à cultura. Não concordou em apoiar a proposta das 
Secretarias Estaduais de Cultura (o tal "Fundo de Desenvolvimento Cultural") que no nosso 
entender fortaleceria os estados e enfraqueceria o produtor independente.



O principal objetivo a que o FDC/RS se propôs foi alcançado. Além de um "manifesto à 
população" contra a estagnação que o Plano Collor trouxe ao setor cultural, conseguimos fazer 
um levantamento completo dos estragos causados pelo Plano e do que deveria ser feito para 
reativar a produção cultural no país   tudo sintetizado em 22 itens numa exaustiva e 
coerente "carta aberta às autoridades brasileiras", acima de tudo pedindo a abertura dos 
órgãos da Secretaria de Cultura à participação da sociedade civil.

Este documento foi entregue em mãos ao Secretário Adjunto da Cultura da Presidência da 
República, cineasta Miguel Borges, que esteve em Porto Alegre por ocasião de mais um Forum 
dos Secretários Estaduais de Cultura (27 de abril). O FDC/RS organizou para a mesma 
ocasião uma manifestação contra a (digamos assim) política cultural do novo governo. Miguel 
Borges recebeu o documento e conversou com os manifestantes, dando respostas do 
tipo "nada foi extinto", "as novas entidades vão assumir os compromissos das antigas", "o 
governo está preocupado com a produção cultural", etc.

O Forum em Defesa da Cultura do RS não cumpriu as incumbências de angariar fundos para 
mandar um representante a Brasília apresentar nossas reivindicações diretamente ao governo 
federal, nem conseguiu criar uma proposta completa de lei de incentivos fiscais que viesse a 
substituir a extinta 7505. O FDC/RS não se reúne desde o final de abril.

APTC NA COMISSãO DE BRASíLIA

Atendendo convocação da Secretaria de Cultura da Presidência da República, a APTC/RS 
esteve em Brasília nos dias 26 e 27 de julho passados representado o cinema gaúcho perante 
uma comissão instituída conjuntamente pela Ministra da Economia Zélia Cardoso de Mello e 
pelo Sr.Ipojuca Pontes, que dispensa apresentações. Esta comissão tem a função de 
apresentar ao Governo Federal um anteprojeto de lei a ser enviado ao Congresso Nacional 
revendo a lsgislação cinematográfica brasileira de acordo com os parâmetros do Governo 
Collor. A comissão é composta por dois membros do Ministério da Economia, Liliane Rank 
(Indústria e Comércio) e Gerson Ferreira (Comércio Exterior); um do Itamarati, Clemente 
Mourão; mais Miguel Borges, representando a Secretaria da Cultura.

Durante uma semana, a comissão ouviu todos os setores da atividade, incluindo as emissoras 
de televisão. A APTC/RS, representado por Henrique de Freitas Lima, apresentou detalhado 
documento que inclui uma visão crítica dos órgáos extintos, CONCINE, EMBRAFILME e FCB, 
e apresenta uma série de propostas sobre a revisão das chamadas "receitas institucionais' do 
cinema brasileiro, a criação efetiva de mecanismos que obriguem as emissoras de TV a co 
produzir filmes, implementação do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Indústria 
Cinematográfica, instrumento de crédito para produção, distribuição e exibição, revisão da 
política cambial e alfandegária que subsidia o cinema estrangeiro, além de uma série de 
colocações sobre o curta  metragem, reserva de mercado e o novo IBAC, que ainda não saiu 
do papel. O documento apresentado pela APTC/RS e as propostas de outras entidades estão à 
disposição dos associados na sede da entidade e podem ser analisados nas segundas feiras, 
20 hs, por ocasião das reuniões de diretoria.

CARTA ABERTA AO SR.IPOJUCA PONTES

Durante o 18o Festival de Gramado, estiveram reunidos num encontro nacional os 
representantes da Associação Brasileira de Documentaristas (ABD), seções RJ, SP, RS, CE e 
MA, para discutir propostas de uma política federal para os filmes culturais.



Considerando que o cinema cultural (área que engloba o curta e o média metragem, em 35 ou 
16 mm) é essencial para a diversidade e renovação do cinema no país, e se constitui numa 
atividade diferenciada do cinema comercial, é fundamental o apoio do Estado para a sua 
realização. Assim, solicitamos:

a) que seja reativado o funcionamento do Lei do Curta  metragem, principal responsável pelo 
salto de qualidade da produção cultural nos últimos anos;

b) que o Centro Técnico Audiovisual se mantenha como valioso patrimônio instalado e com 
baixo custo operacional para prestação de serviços exclusivamente aos filmes culturais, além 
de continuar propiciando parâmetro técnico e desenvolvimento tecnológico, conforme convênio 
assinado com o Governo do Canadá;

c) que o recém criado IBAC cumpra os objetivos e compromissos que herdou da extinta FCB, 
de apoiar a produção de filmes culturais, bem como sua difusão;

d) que uma parte dos recursos gerados pela atividade cinematográfica seja reinvestido na 
produção de filmes culturais;

e) que, em virtude da complexidade de seu processo, o cinema disponha de uma estrutura 
autônoma no IBAC;

f) que os realizadores de filmes culturais, através da ABD, estejam representados na 
composição do CNPC   Conselho Nacional de Política Cultural.

Após qutro meses de paralisia, isto é o mínimo que se espera.

Gramado, 3 de agosto de 1990.

PRÊMIO ESTÍMULO 1990 VAI SAIR!

Desde que o Concurso de Curtas APTC   CODEC/IECINE   FCB selecionou cinco projetos, em 
março do ano passado, a APTC está batalhando um novo concurso, rebatizado de Prêmio 
Estímulo (como o que já existe em São Paulo há mais de 10 anos) e com a perspectiva de se 
tornar lei estadual para garantir a sua realização todos os anos. A idéia sempre foi manter as 
mesmas bases do concurso de 1989, inclusive na proposta de divisão de custos de cada filme 
aprovado, ou seja: 35% (iniciais) do Governo do Estado; 35% dos próprios realizadores; e 30% 
(finalização) da FCB. O projeto do Prêmio Estímulo 1990 já teve 8 versões, a última das quais 
foi entregue ao ex governador Pedro Simon dia 23 de março, com um custo estimado, para o 
Governo do Estado, de Cr$ 7 milhões.

Mas, no concurso de 1989, as coisas não correram como deviam. A FCB, sem verba para 
produção desde que foi criada, não cumpriu a sua parte no convênio. Acabou entrando com 
algo entre 8 e 12% do custo dos filmes, e com atraso. A sua extinção, em março, ainda impediu 
que alguns serviços de finalização aumentassem este percentual. Em função disso, e para 
honrar o compromisso de ter os filmes prontos para Gramado/90, os realizadores terminaram 
assumindo pesadas dívidas para arcar com quase 60% dos custos.

Em abril, um grupo de realizadores solicitou à diretoria da APTC um pedido de suplementação 
de verba para o Governo do Estado: Cr$ 1 milhão (Cr$ 200 mil para cada um dos 5 filmes 
aprovados). Considerando a reivindicação justa, mas politicamente perigosa (podia colocar em 



risco as negociações do Prêmio Estímulo), a diretoria resolveu submeter tal decisão à 
Assembléia Geral.

A Assembléia terminou saindo dia 24 de maio, com a presença de 27 associados. Depois de 
muita discussão, a proposta afinal colocada em votação mantinha o pedido de (a) Cr$ 7 
milhões para o Prêmio Estímulo; pedia uma suplementação de (b) Cr$ 1 milhão para os filmes 
do concurso de 1989; e condicionava a aceitação de 'b' à aprovação integral de 'a'. Naquele 
momento eram 16 os presentes, e a proposta foi aprovada por 8 votos contra 4, e 4 abstenções.

Após uma série de negociações entre a APTC/RS e o CODEC (desde 31 de julho transformado 
oficialmente em Secretaria de Estado da Cultura), tendo clara a importância da continuidade da 
produção; comprovado um aumento real nos custos desde março; e na ausência até agora do 
órgão federal que venha a substutuir a FCB em suas atribuições; o Governo do Estado 
resolveu aprovar a suplementação ao Concurso de 1989 (repasse já feito aos filmes na 
primeira semana de setembro) e assumir a realização do Prêmio Estímulo 1990, anunciando 
publicamente, no encerramento do Festival de Gramado (4 de agosto), a liberação de Cr$ 10 
milhões (em BTNs) para o Concurso proposto pela APTC/RS. Assinado Carlos Jorge Appel, 
Secretário de Estado da Cultura, e Sinval Guazzelli, Governador do Estado do Rio Grande do 
Sul.

Nas próximas semanas, deverá ser publicado o edital abrindo as inscrições para o Prêmio 
Estímulo 1990.

ATENÇÃO NÃO SÓCIOS DA ENTIDADE

Os sócios da APTC/ABD/RS, através das mensalidades, pagam o custo deste Boletim. Mas 
sempre foi nosso interesse que ele circulasse também entre não sócios (possíveis futuros 
sócios, jornalistas do setor, pessoas ligadas à atividade cinematográfica em geral, entidades 
afins, cineastas de outros estados). Agora, estamos revisando nossa lista de "assinantes", 
visando diminuir um pouco os custos de xerox e correio. Isto sem falar que certamente alguns 
endereços já devem estar desatualizados

Vamos continuar, é claro, enviando o Boletim para todos os sócios, jornalistas, entidades. 
Quanto aos demais, vamos esperar que se manifestem: quem desejar continuar recebendo o 
Boletim APTC, favor entrar em contato com a gente. Pode ser por escrito, para APTC/ABD/RS, 
praça Parobé 130, 3o andar, Porto Alegre, CEP 90.030 ou por telefone, com o pessoal da 
diretoria: Flávia (31 5228), Adriana (29 1540), Giba (32 8617), Jaime (30 2546), Carla (31 9409) 
ou Nora (35 1590).
 


