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CONCURSO 16 mm: INSCRIÇÕES ATÉ 11/11

No final de um ano em que o cinema gaúcho produziu muito pouco, pelo menos uma boa 
notícia: três projetos para filmes de curta ou média metragem em 16mm receberão patrocínio, 
num valor de aproximadamente Cr$ 5 milhões cada um (deve ser um pouco mais, já que a 
verba está aplicada através do FUNCULTURA desde que foi liberada). O regulamento, muito 
semelhante ao utilizado no último concurso do Governo do Estado, pode ser retirado na 
Secretaria Municipal de Cultura (Av. Erico Veríssimo, 307). No dia 9 de setembro, em 
Assembléia Extraordinária da APTC, o texto do regulamento foi amplamente discutido, e seus 
principais pontos votados pelos sócios. No final, poucas modificações foram introduzidas. 
Apenas uma novidade: entre os três projetos, pelo menos um deve ser de diretor estreante ou 
que tenha realizado apenas um filme. O júri de seleção será formado por três pessoas: uma 
indicada pela APTC, outra pela SMC e a terceira de comum acordo pelas duas entidades. Pelo 
menos dois integrantes do júri deverão ser de fora do Estado. Não esqueça: o prazo final das 
inscrições é 11/11. Os resultados serão anunciados dia 22 de novembro.

GOVERNO DO ESTADO NÃO CUMPRE CONVÊNIO E CONTINUA ENROLANDO

Até o momento em que este boletim foi fechado, prosseguia o impasse referente ao convênio 
APTC Governo do Estado para a produção de cinco curtas em 35mm. Todos lembram que o 
convênio foi anunciado no Festival de Gramado de 1990, ainda pela administração Simon 
Guazzelli. Depois disso, pouca coisa aconteceu. De concreto, apenas a liberação de uma 
verba de Cr$ 5 milhões, empenhada ainda no governo anterior, que não chega nem a 20% do 
que deveria ser entregue. A APTC aplicou esse dinheiro em conta especial e pressionou a 
Secretaria Estadual de Cultura para que os demais Cr$ 20 milhões (que fazem parte de outro 
processo, este sim do atual governo) fossem pagos. Até agora, nada. No Festival de Gramado 
deste ano (portanto, em agosto), a Sra. Mila Cauduro, Secretária da Cultura, anunciou 
publicamente a liberação de Cr$ 10 milhões, o que seria uma "boa notícia" para o cinema 
gaúcho. Questionada pela APTC sobre o restante da verba, disse que era "uma questão de 
dias". Estamos em outubro e a situação é a seguinte: os Cr$ 10 milhões anunciados em 
Gramado continuam retidos na Secretaria da Fazenda, e os Cr$ 10 milhões restantes, ao que 
tudo indica, estão definitivamente enterrados. A diretoria da APTC continua pressionando e 
ainda não desistiu: queremos a verba original   Cr$ 20 milhões (e corrigidos de alguma forma, 
porque a inflação infelizmente não foi enterrada). Só assim será possível cumprir o convênio e 
reestabelecer a justiça. Se isso não acontecer, a diretoria convocará uma nova Assembléia 
Extraordinária para, junto com todos os sócios, decidir o pode ser feito com a verba já existente 
(hoje, aproximadamente Cr$ 9 milhões).

SÓCIOS EM ATRASO: ATENÇÃO!

Sócios inadimplentes devem acertar suas contribuições até o dia 30 de novembro de 1991. 
Além de não poderem participar do concurso APTC SMC, os sócios em atraso serão excluídos 
do quadro social, conforme estatuto. Nossos custos são altos e não podemos prejudicar os 
sócios efetivos com despesas referentes a associados em débito. Qualquer dúvida, basta ligar 
para a Tesoureira da APTC, Luciana Tomasi, através do telefone 30 5015.

APTC DISCUTE FUTURA LEI DO CINEMA



O cineasta Giba Assis Brasil (APTC 004) representando os Estados de fora do eixo Rio São 
Paulo, participou da discussão sobre a nova lei do setor audio visual realizada em Arcozelo 
(RJ). Durante um fim de semana do mês de julho, toda a problemática do cinema nacional foi 
analisada, daí surgindo um texto que, no entender da APTC, é nitidamente superior (em 
conteúdo e forma) ao elaborado pela "comissão de alto nível" que vem se reunindo há meses 
com o objetivo de apresentar um substitutivo ao projeto criado pelo Sr. Ipojuca Pontes (ex 
Secretário da Cultura da Presidência da República). A situação atual é a seguinte: o Sr. Sérgio 
Paulo Rouanet (atual Secretário) tem, em suas mãos, dois textos diferentes (o da "comissão de 
alto nível" e o de Arcozelo). E afirma que não enviará nenhum deles ao Congresso enquanto 
não houver um amplo acordo dentro da classe cinematográfica. Esse acordo vai ser difícil. A 
APTC está acompanhando de perto o desenrolar da trama. Mais detalhes (como os textos 
completos) em qualquer reunião da diretoria (segundas feiras às 20 horas em nossa sede).

PEDIDOS DE REGISTRO E NOVOS SÓCIOS

A atual diretoria da APTC, depois de um período em que realmente as informações não 
estavam se completando, acertou os ponteiros internamente e com o SATED. Pedidos de 
registro profissional e de novos sócios deverão ter, a partir de agora, um atendimento mais 
rápido e eficiente. O responsável pelo setor, a nível de APTC, passa a ser Sérgio Silva 
(primeiro secretário). Qualquer informação sobre processos já encaminhados pode ser obtida 
nas reuniões da APTC (segundas à noite) ou diretamente no SATED (de segunda a sexta das 
14:30 às 18:30, ao lado da sede da APTC). O sócio Carlos Schuller foi nomeado pela diretoria 
para auxiliar Sérgio Silva e também está à disposição de todos. Flávia Seligman responde pela 
diretoria de cinema do SATED.

CURSO: OPERADOR DE TRUCA DE ANIMAÇÃO

APTC e Divisão de Cinema (ex IECINE) da Secretaria de Estado da Cultura planejam para 
janeiro um curso de operação de truca de animação, com a possível vinda de um técnico do 
IBAC. Mais detalhes no próximo boletim.
 


