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NOVA DIRETORIA ELEITA

No dia 19 de maio (na continuação da Assembléia Geral iniciada duas semanas antes) foi 
eleita a nova diretoria da APTC-ABD/RS, com mandato até maio de 1995. Mesmo não havendo 
outra chapa concorrente, foi uma eleição bastante agitada. Quem não foi, perdeu.

A diretoria eleita é composta por Liliana Sulzbach (fone 226-8518) e Gilberto Perin (233-8192) 
na tesouraria; Flávia Seligman (330-7432) e João Knijnik (221-6153) como secretários; Giba 
Assis Brasil (332-8617) vice-presidente e Jaime Lerner (330-2546) na presidência. Embora as 
funções estejam bem definidas, pretendemos atuar no método "carrossel holandês": todos se 
defendem e atacam ao mesmo tempo, confundindo assim o adversário (haja preparo físico!). 
No banco, ou melhor, no Conselho Fiscal, temos Monica Schmiedt, Ana Luiza Azevedo e 
Alemão Francisco, com os suplentes Manoel Scalante, José Pedro Goulart e Carlos Gerbase. 
As reuniões da diretoria, abertas a todos os sócios, acontecem todas as segundas-feiras às 20 
horas.

JORNAL NACIONAL

Em nível nacional, pode-se dizer que estão acontecendo muitas coisas. Em outras palavras: 
muitas coisas estão em andamento e quase nada de concreto aconteceu.

Dia 7 de maio, o presidente Itamar Franco enviou ao Congresso pedido de crédito especial 
(não-orçamentário) para o cinema brasileiro no valor de Cr$ 800 bilhões, o que se acreditava 
suficiente para produzir ou co-produzir 40 longas e 80 curtas e médias. Mas, enquanto não for 
constituída a Comissão Mista de Orçamento do Congresso, esta soma estará sujeita ao 
desgaste da nossa inflação. Na época do pedido, eram 25 milhões de dólares; hoje...

Antes disso, em portaria de 16 de abril, o ministro Antônio Houaiss constituiu uma Comissão 
Especial de Cinema (CECI) para definir critérios e regras para seleção dos projetos de filmes a 
serem beneficiados por estes recursos. As ABDs estão representadas na CECI por André 
Sturm (titular) e Giba Assis Brasil (suplente). A CECI reuniu-se pela primeira vez dias 3 e 4 de 
maio, no Rio, e elaborou seu regimento interno. Depois, a greve dos funcionários públicos 
federais deixou a coisa no ar. Além disso, a possível substituição do ministro da Cultura 
poderia (e ainda pode) ameaçar a Comissão e tudo o que ela significa: um passo pioneiro para 
uma gestão democrática dos recursos públicos destinados ao cinema brasileiro. Uma nova 
reunião está convocada para os dias 1 e 2 de julho.

Uma das medidas decididas na assembléia nacional da ABD (ver matéria nesse boletim) foi a 
de contatar deputados e lideranças políticas para aprovar logo no Congresso o crédito especial 
para o cinema. Tão logo aprovada, a verba fica aplicada no FINEP, e pára de desvalorizar a 
cada dia. No dia 17 de junho o deputado federal José Fortunati (PT-RS) leu no Congresso a 
carta da ABD que trata do assunto, e pediu providências. Esperamos que surta algum efeito.

Também foi enviado ao Congresso o projeto de Lei do Audiovisual. A versão final, que não se 
sabe exatamente por quem foi elaborada, é um desastre se comparada às versões anteriores 
do mesmo projeto. Trata basicamente de incentivos fiscais, beneficiando acima de tudo as 
grandes distribui doras de filmes estrangeiros, que em vez de pagar impostos sobre os seus 



lucros no Brasil poderão produzir aqui contratando diretores brasileiros.

FUNDADA ABD NACIONAL

Dia 22 de maio, no MIS em São Paulo, foi criada formalmente a ABD nacional, que já existe de 
fato há mais de 10 anos e é a única entidade de caráter realmente nacional representada na 
CECI. Numa assembléia bastante produtiva, com a presença de representantes de 7 estados 
(RS, SC, PR, SP, MG, RJ e PE), foi elaborado o estatuto, aprovado um método de 
funcionamento e eleita a primeira diretoria: André Sturm (SP), presidente; Giba Assis Brasil 
(RS), 1o vice; Cláudio Assis (PE), 2o vice; Patrícia Moran (MG), secretária; e Maja Vargas (RJ), 
tesoureira. Para o Conselho Nacional, foram eleitos Cecílio Neto (SP), Jorge Furtado (RS), 
Nelson Nadotti (RJ) e Fernando Severo (PR). Depois, ainda foram definidas posições a serem 
defendidas pela ABD na CECI e alternativas para a volta do curta-metragem às telas do país.

SUPER-SAFRA GAÚCHA

Contrariando toda e qualquer lógica, Gramado este ano verá mais uma super-participação 
gaúcha no Festival. Sem praticamente nenhum apoio à produção (as exceções, como no ano 
passado, vêm da Secretaria Municipal de Cultura), oito filmes gaúchos devem ser 
apresentados à pré-seleção.

Quatro filmes já têm cópia final: NOVELA, animação em 35mm de Otto Guerra (APTC 009), 
pronto desde outubro/92; AMIGO LUPI, documentário em 16mm de Beto Rodrigues (APTC 
114), pronto desde outubro/92; O ZEPPELIN PASSOU POR AQUI, ficção em 35mm de Sérgio 
Silva (APTC 096), finalizado em abril/93; e DESEJO, ficção em 35mm de Max Haetinger (APTC 
106), finalizado em junho/93.

Outros quatro devem tirar cópia na última semana de junho, logo após o fechamento deste 
boletim: A MORTE NO EDIFÍCIO IMPÉRIO, documentário-ficção em 35mm de Beto Souza 
(APTC 124); PRESSÁGIO, ficção em 35mm de Renato Falcão; MIRAGEM, experimental em 
16mm de Jaime Lerner (APTC 056); e A PEQUENA VIDA DAS PESSOAS GRANDES, ficção 
em 16mm dos alunos da Oficinema 93. Fernando Mantelli (APTC 050) já concluiu as filmagens 
de seu ficção 16mm A PRÓXIMA GERAÇÃO, mas o filme não ficará pronto a tempo para 
Gramado.

EQUIPAMENTOS DO IECINE: SISTEMA DE USO VAI MUDAR

A diretoria da APTC-ABD/RS e a direção do IECINE já estão negociando mudanças no sistema 
de utilização dos equipamentos, tanto os do Estado (a mesa de montagem Kem, as câmaras 
Arri 16-BL e acessórios), quanto os cedidos em comodato por órgãos federais (a câmara Arri 
2C, lentes, tripés e o gravador de fita perfurada Magna-Sync) e mesmo os pertencentes à 
entidade (a mesa de montagem Intercine e o Nagra que estamos comprando nos próximos 
dias).

Como os equipamentos são de todos, pretendemos apenas aprimorar os critérios de uso já 
existentes e garantir uma manutenção adequada. Mas preparem-se: assim que terminar o 
prazo para finalização dos filmes para Gramado 93, o sistema vai mudar - para melhor!

RECADO DA TESOURARIA

A nova anuidade da APTC-ABD/RS, aprovada na assembléia geral de 5-19 de maio, é de Cr$ 



600 mil (Cr$ 200 mil por quadrimestre), corrigidos mensalmente pela TR. O valor para junho é 
de Cr$ 780 mil (260 por quadrimestre), e em julho deve ficar por volta de Cr$ 1.014 mil. Quem 
quiser se colocar em dia, ou apenas saber quanto está devendo, ligue para a primeira 
tesoureira Liliana Sulzbach (226-8518).
 
 


