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RESGATE

Finalmente foram anunciados todos os vencedores do concurso federal Prêmio Resgate do 
Cinema Brasileiro. Na última reunião da Comissão, foram decididos os médias e curtas-
metragens que irão se beneficiar da verba requisitada pelo presidente Itamar Franco seis 
meses atrás. Entre longas, longas de estreante, médias e curtas-metragens, o Rio Gnmdc do 
Sul eatá representado entre os beneficiados com çinco projetos: ANAHI DE LAS MISSIONES 
de Sergio Silva (longa), DEUS EX MACHINA de Carlos Gerbase e TERRA AUSTRALlS 
INCÓGNITA de Roberto Henkin (médias), A HISTÓRIA DO CAVALEIRO JORGE ANTES DE 
VIRAR SANTO de Otto Guerra e O CASO DO LINGüICEIR0 de Flávia Seligman e Francisco 
Ribeiro (curtas).

Tudo indiça que a comissão foi séria, independente e representativa. Agora que está para sair 
o segundo edital que distribuirá a verba de suplementação, não há dúvida de que o concurso 
deve seguir nos mesmos moldes e a comissão ter o mesmo número de representantes. Cabe 
esclarecer que houve uma tentativa de tirar os curtas do segundo edital, tentativa que foi 
abortada rapidamente pela reação de várias pessoas e entidades de classe e agora fala-se em 
reduzir a comissão para 8 membros (atualmente são 17). A APTC já está agindo contra esta 
iniciativa em conjunto com as outras ABDs.

FUMPROARTE

Dia 16/05 será realizada a reunião que elegerá os membros da CAS, a comissão que avalia os 
projetos inscritos no FUMPROARTE. São 33 entidades cadastradas para votar e 6 membros 
serão eleitos. O maior número de projetos são da área de cinema, video e foto (12 projetos) e 
música (12 projetos). É curioso que o número de entidades cadastradas tem uma relação 
inversa ao número de projetos inscritos. A literatura, por exemplo, tem o maior número de 
entidades cadastradas e nenhum projeto. A situação do cinema é exatamente o oposto (muitos 
projetos, 2 entidades). Como cabe ao próprio colégio eIeitoral definir a maneira da eleição, a 
APTC vai batalhar para que seja uma eleição por área para garantir que na comissào existam 
pessoas que, além da representatividade, tenham condições de avaliar projetos específicos.

Assim como o concurso federal, o encaminhamento do FUMPROARTE, com todos os atrasos 
e problemas,encaixa-se no modelo sempre pregado e batalhado pela APTC para o apoio do 
poder público à produção cu1tural: transparência, abertura para a participação de todos os 
habilitados e avaliação por critérios de qualidade. A prefeitura, portanto, institui um mecanismo 
de fomento à produção, a União faz um concurso que infelizmente não pretende se repetir e 
sim recuperar algo do imenso prejuízo deixado pelo governo Collor. E o governo estadual, vai 
fazer alguma coisa?

MOVIOLA PEDE ASILO PARA O GOVERNO ALEMÃo

Esta semana aconteceu mais um capítulo do drama vivido pelos nossos equipamentos, desde 
que desabou o telhado do prédio do IECINE. A sede provisória do IECINE, na traseira de 
Comunicação, provava-se a cada dia que passava mais inadequada para abrigar os 
equipamentos e, principalmente, oferecer condiÇões de trabalho na moviola. Depois de várias 
tentativas de a Secretaria de Cultura encontrar outro lugar, a APTC recorreu ao Instituto 
Goethe e este nos cedeu provisoriamente um espaço para colocar a moviola. A APTC, 



portanto, rompeu o convênio que tinha com o IECINE em relação à moviola e nos mudamos 
para o Goethe. Esperamos que as obras de recuperação, tanto do telhado como internamente 
na antiga sede do IECINE, sejam executadas rapidamente para que o Instituto Estadual do 
Cinema posua abrigar, em condições, os equipamentos cinematográficos. Quem quiser 
trabalhar na moviola deve comparecer às reuniões de diretoria da APTC solicitando através 
das normas estabelecidas no regulamento.

REGULAMENTO

Desde sua criação, em setembro de 1993, após ser discutido e aprovado em Assembléia Geral 
da APTC e depois, pelo conselho do IECINE, aconteceram uns casos nos quais pessoas, 
algumas inclusive muito próximas à diretoria da APTC, tentaram retirar ou devolver 
equipamento sem atender exatamente as normas do regulamento. Por isto queremos ressaltar 
que que embora ele não possa ser perfeito, e pode ainda ser sujeito a alterações num futuro 
próximo, o regulamento não pode ser quebrado e a diretoria não tem intenção de dar jeitinho 
nenhum pra que isto aconteça. A intenção é que se filme utilizando os equipamentos do 
IECINE mas sempre dentro das regras estabelecidas. Portanto, lembramos que as firmas e 
técnicos devem voltar a cadastrar-se, pois o cadastramento foi zerado a partir do momento em 
que foi estabelecido o novo regulamento e cópias deste regulamento encontram-se no IECINE, 
na lateral do Museu de Comunicação.

GRAMADO

Já estão abertas as inscrições para a pré-seleção do festival. É cedo ainda para ter uma idéia 
de quantos filmes gaúchos irão disputar as vagas para o festival, mas este ano poderemos ter 
um longa-metragem concorrendo. Trata-se de ROCKY E HUDSON de Otto Guerra, longa de 
animação que pretende estar pronto para a pré-seleção.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS
O RESGATE CONTINUA

Dia 10/5 saiu o edital do 2º CONCURSO RESGATE DO CINEMA BRASILEIRO. São 10 
longas, 4 longas de estreante e 10 curtas, cada um concorrendo respectivamente a 135.000 
UFIR, 115.000 UFIR e 35.000 UFIR. Os longas, além do prêmio, recebem o financiamento. A 
definição de longa de estreante mudou: quem já dirigiu longa com o CPB (Certificado de 
Produto Brasileiro) não é considerado estreante. O estreante não pode se inscrever na 
categoria de longa e vice-versa. Uma boa notícia: o número de documentos diminuiu. As 
inscrições são no Rio de Janeiro do dia 27/6 ao dia 6/7. Maiores informações nas reuniões da 
APTC nas 2ªs feiras.
 


