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ASSEMBLÉIA GERAL

O presidente da APTC, no uso de suas atribuições convoca ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA para o dia 06 de outubro de 1994. A Assembléia será realizada na sala 
503 da Usina do Gasômetro. Primeira chamada às 19h30, segunda chamada às 20h00. Na 
pauta: 1) Próximo concurso de curtas (veja matéria a seguir). 2) Anuidade da APTC.

CONCURSO DE CURTAS

Finalmente saiu a verba pedida para o Governo Collares para o concurso de curtas. Só tem um 
pequeno detalhe: foi pedido um montante de R$ 250  mil dólares para a realização de dez 
curtas. A verba que está sendo repassada para a APTC é de 30 mil reais. Em outras palavras, 
uma pequena diferença. Nesta próxima Assembléia será discutido o destino desta verbas, o 
cronograma e regulamento no caso de concurso. Não falte!

E mais: se você pretende participar do concurso comece a trabalhar já o seu projeto. Por lei a 
APTC terá que repassar este dinheiro para os vencedores até o fim do ano. Isso quer dizer que 
assim que as coisas ficarem definidas por Assembléia, é provável que tenhamos que partir 
imediatamente para a abertura de inscrições.

GRAMADO

Politicamente falando, só cabe ressaltar no Festival a conversa com Lula, candidato a 
presidente pela Frente Popular. Pelo que consta, é a primeira vez que um candidato a 
Presidência da República resolve ir ao Festival durante a campanha para ouvir e conversar 
sobre o cinema nacional. Ospontos levantados pelas entidades que falaram (entidades dos 
trabalhadores, produtores e realizadores), bem como o programa do candidato referente ao 
assunto, passam todos pela democratização dos meios de comunicação e, como 
conseqüência, as TVs cumprindo um papel importante no fomento ao cinema nacional e a 
regionalização da produção.

Outro ponto a ressaltar é a tendência do festival a reduzir o espaço do curta (35mm e 16mm). 
A APTC, após conversas com pessoas das ABDs, enviará à comissão do festival um 
documento de avaliação com o objetivo de apontar alguns problemas e contribuir para que o 
próximo festival seja melhor. Como bem disse o presidente da Comissão Executiva do 
festival: "Gramado é um mutirão de esforços".

FESTIVAL DA USINA

Porto Alegre contará esta ano com o Festival de Arte e Cultura da Usina do Gasômetro. A idéia 
é fazer uma grande mostra e exposição de literatura, fotografia, música, vídeo, artes cênicas, 
artes plásticas, rádio, televisão, quadrinhos, arquitetura, multimídia, ensaios científicos e 
cinema. O festival é aberto a obras de toda a América Latina. A taxa de inscrição é de três 
reais. O festival pagará aos filmes selecionados um "aluguel de cópia". Não há limite quanto ao 
ano de produção.as inscrições devem ser feitas até 30 de setembro. O festival acontecerá de 
20 a 23 de outubro. Informações nos telefones (051) 228-8547, 227-1738 e 227-1383.

FESTIVAL DE CARACAS



No Festival Bienal de Curtas-metragens de Caracas, Venezuela, estarão os gaúchos "Novela" 
de Otto Guerra e "A Festa" de Jaime Lerner. O Festival acontece na última semana de 
novembro.

RESGATE II

Saiu o resultado dos vencedores de longa na categoria não estreante da segunda edição do 
Regate. Aguardamos agora os estreantes e os curtas cujo resultado deve sair ainda no final de 
setembro. 

FUMPROARTE

Saiu o resultado do Fumproarte. Foram aprovados 14 projetos, sendo que apenas um do 
cinema: "O Caso do lingüiceiro", de Flávia Seligman. As inscrições para a próxima edição 
iniciam no dia 05 de de outubro e vão até 18 de novembro. Ao encerrarem as incrições será 
estabelecido pela comissão um cronograma para a avaliação de projetos, de acordo com o 
número de inscritos.

NÃO MAIS ÀS SEGUNDAS

As reuniões de diretoria da APTC-ABD/RS passam para as quartas-feiras no mesmo local e 
horário. Esperamos que esta seja uma troca apenas temporária até o final do ano.
 
 


