
BOLETIM 28 - ABRIL/1992

COMEÇA A NEGOCIAÇÃO PARA ALTERAR CONVÊNIO COM O GOVERNO ESTADUAL

Em nossa última Assembléia Geral (24/março/92), importantes decisões foram tomadas, e a 
diretoria da APTC está trabalhando para que estas decisões tenham resultados práticos. No 
dia 7 de abril, houve uma audiência com a Sra. Mila Cauduro, Secretária de Cultura do RS. 
Resumidamente, o encontro teve os seguintes desdobramentos:

1. A Secretária voltará a encaminhar, junto à Secretaria da Fazenda, nosso pedido de 
integralização dos recursos conveniados em fevereiro de 1991. O resultado desta nova 
investida, contudo, é incerto;

2. A Secretária, a princípio, não se opõe a uma mudança no convênio, de modo a trocar a 
produção de curtas por investimento em equipamentos cinematográficos. Foi solicitado que a 
APTC apresente, por escrito, qual é a nossa proposta. Em contato posterior com a Sra. Flora 
(por quem passam todos os assuntos financeiros da Secretaria), ficou claro que, havendo 
vontade política de ambas as partes, é possível fazer um adendo ao convênio, ou mesmo 
assinar outro;

3. A APTC ficou encarregada de apresentar, em curto prazo, um "Projeto para o Cinema 
Gaúcho", de modo a estabelecer prioridades na captação de recursos da Secretaria junto à Lei 
Rouanet. A Secretaria vai solicitar projetos de todas as áreas culturais, pois pretende adotar 
uma política que atenda os interesses específicos de cada segmento.

LEILÃO E CONCURSO VÃO DISTRIBUIR AOS SÓCIOS MATERIAL DOADO PELA RBS

No dia 19 de maio, às 20h30, todos os sócios da APTC estão convidados para um leilão de 
material cinematográfico, no Espaço Cultural Usina do Gasômetro. No mesmo local, às 20h, 
serão anunciados os vencedores do "Concurso de Argumentos APTC", cujo regulamento pode 
ser lido neste Boletim. Assim, cumpre se o estabelecido em nossa Assembléia quanto à 
distribuição do material doado pela RBS. Os lotes a serem leiloados são os seguintes:

  8 conjuntos de enroladeiras 16mm (cada conjunto é constituído por dois suportes, um cabo de 
madeira e dois carretéis metálicos). Lance mínimo por conjunto: Cr$ 20 mil.

  7 conjuntos de carretéis metálicos para projetores 16mm (cada comjunto é formado por 4 
carretéis). Lance mín. p/conj.: Cr$ 15 mil.

  20 conjuntos de latas de filme fotográfico preto e  branco (cada conjunto é formado por 5 latas 
de 100 pés de Plus X, 35mm, vencido em 80). Lance mín. p/conj.: Cr$ 20 mil.

  1 conjunto de latas de filme fotográfico colorido, formado por 6 latas de 100 pés de 
Ektachrome, 35mm, vencido em 1980). Lance mín.: Cr$ 15 mil.

Para participar do leilão basta ser sócio da APTC e estar em dia com a contribuição social. A 
APTC fez um teste para verificar o estado do filme fotográfico Plus X, que está em razoáveis 
condições, apresentando uma pequena diminuição de contraste. Quanto ao Ektachrome, nada 
sabemos. Os outros materiais poderão ser examinados pessoalmente, no momento do leilão. 



O dinheiro arrecadado vai para a conta da APTC.

Tanto os vencedores do "Concurso de Argumentos APTC", quanto os sócios que arrematarem 
lotes no leilão devem levar imediatamente seus materiais. A APTC não possui espaço físico 
para armazená los.

CONCURSO DE ARGUMENTOS APTC / REGULAMENTO

1. De 13 de abril a 12 de maio, estão abertas as inscrições para o "Concurso de Argumentos 
APTC". O objetivo deste concurso é distribuir parte do material doado pelo Sistema RBS de 
Comunicação à APTC em janeiro de 1992.

2. Poderão participar do concurso apenas sócios da APTC em dia com a contribuição social no 
momento da inscrição. As inscrições devem ser feitas na sede da APTC (rua Gen. Vitorino, 
291, conj.314), no horário da reunião da diretoria (terças feiras, das 20 às 22h).

3. Serão distribuídos os seguintes materiais:

a) 127 rolos de 400 pés de filme Plus X, 16mm, neg., p/b, cód.7231;

b) 33 rolos de 100 pés de filme Plus X, 16mm, neg., p/b, cód.7231;

c) 7 rolos de 400 pés de filme Videonews High Speed, 16mm, reversível, colorido, cód. 7250;

d) 31 rolos de 100 pés de filme Videonews High Speed, 16mm, reversível, colorido, cód. 7250;

e) 3 rolos de 400 pés de filme Videonews, 16mm, reversível, colorido, cód.7240;

f) 4 rolos de 100 pés de filme Eastman, 16mm, neg., colorido, cód.7254.

4. Todos os itens do cap.3 deste Regulamento são constituídos por material sensível COM 
PRAZO DE VALIDADE Já VENCIDO. A APTC não assume qualquer responsabilidade pela 
qualidade destes materiais, nem pelo sucesso de seu processamento, que corre por conta e 
risco dos vencedores do Concurso.

5. Para inscrever se, o associado deverá entregar:

a) FICHA DE INSCRIçãO devidamente preenchida (à disposição dos interessados na sede da 
APTC, ou destacada do Boletim da APTC n.28);

b) ARGUMENTO CINEMATOGRáFICO. É considerado Argumento Cinematográfico, para 
efeito deste regulamento, uma descrição sucinta da obra, com um mínimo de 1 (uma) linha e 
um máximo de 20 (vinte) linhas de 70 toques. É facultativa a entrega de outros documentos 
relacionados ao Argumento, cujo grau de detalhamento, portanto, é de livre escolha do 
participante.

6. Cada associado poderá participar com, no máximo, 3 argumentos.

7. Cabe ao participante indicar, na ficha de inscrição, para efeito de orientação ao júri, o tipo e 
a quantidade de latas que julga ideal para a realização de sua obra.



8. Cabe ao Júri distribuir os itens listados no cap.3 deste Regulamento. O Júri é soberano para 
escolher os argumentos vencedores e determinar o tipo e a quantidade de latas a serem 
entregues a cada um. A decisão do Júri é irrecorrível.

9. O Júri será formado por três pessoas relacionadas com o cinema gaúcho, a serem indicadas 
pela Diretoria da APTC.

10. O resultado do Concurso será conhecido no dia 19 de maio de 1992, às 20h, no Espaço 
Cultural Usina do Gasômetro. Os materiais serão entregues aos vencedores imediatamente 
após a divulgação do resultado.

11. Ao assinar a Ficha de Inscrição, o participante está aceitando o presente Regulamento em 
sua íntegra.

12. A Diretoria da APTC resolverá os casos omissos.
 


