
BOLETIM 44 - JUNHO/1995
 
APTC COM NOVA DIRETORIA

No último dia 15 de maio foi eleita a nova diretoria da APTC-ABD/RS. Ana Luiza Azevedo é a 
nova presidente da entidade. Sérgio Silva foi eleito vice-presidente, Liliana Sulzbach, 
secretária, Marta Biavaschi , segunda secretária, Luciana Tomasi, tesoureira e Débora Peters,  
segunda tesoureira .Neste boletim, a nova diretoria inicia sua comunicação com os associados 
e leitores, estabelecendo um diálogo que semanalmente é aquecido. As reuniões de diretoria, 
aberta a todos, continua sendo às segundas-feiras, mas agora com novo horário: 19h30. A 
participação dos associados é fundamental para que juntos possamos discutir os planos de 
ação propostos por esta diretoria para os próximos dois anos. 

QUAL É DE QUEM

Em comemoração aos dez anos da entidade, a APTC publicou em seu boletim anterior textos 
dos cinco presidentes da associação desde a sua fundação. Para quem ficou na dúvida, aqui 
vai a identificação dos autores: FICÇÃO, Jaime Lerner;  COMEMORANDO, Giba Assis Brasil; 
A BAHIA DE GUANABARA, Henrique de Freitas Lima; DEZ ANOS DE APTC, José Pedro 
Goulart; A PANELINHA,  Carlos Gerbase. 

NO CABARET (VOLTAIRE)

Dia 18 de maio a APTC comemorou seus dez anos de existência com uma festa no Cabaret 
Voltaire. O bolo, à luz de cabaret, estava ótimo.

O SOM DE SASSO

O engenheiro de som José Luis Sasso estará em Porto Alegre ministrando o curso "Técnicas 
de Finalização em Som", nos dias 7 e 8 de junho. A promoção é da Coordenação de Cinema e 
Vídeo da Secretaria Municipal da Cultura. O valor das inscrições é de R$ 40,00. Sócios da 
APTC tem 20% de desconto (R$ 32,00) Informações pelo telefone 2271383/Coordenação de 
Cinema.

FESTIVAIS À VISTA

Já estão abertas as inscrições para os seguintes festivais:
-Festival de Gramado: até 15 de junho, para curtas, médias e longas. Inscrições: Casa de 
Cultura Mário Quintana. Rua dos Andradas, 736. Tel. 2217147/Cinemateca Paulo Amorim.
-Festival Internacional de Curtas de São Paulo: até 20 de junho, para curtas. Inscrições: 
Associação Cultural kinoforum (rua Cristiano Viana, 907 tel. 011 8529601)
-Rio Cine Festival: até 5 de junho, para curtas, médias e longas. Junto ao festival acontecerá o 
evento PRÉ-INPUT (International Public Television Conference. Informações pelo fone 021- 
5378723 com Paola ou Washington.

SOBRE GRAMADO



O XXIII Festival de Gramado será realizado de 12 a 20 de agosto próximo. Este ano, a 
comissão executiva do festival decidiu que haverá um Kikito especial para o melhor Longa-
metragem brasileiro.O cineasta Tony Rabatoni, que morreu em março deste ano, receberá uma 
homenagem especial.

APTC NA TRIBUNA

Dia 10 de maio a APTC compareceu na tribuna popular da Câmara dos Vereadores. Na 
ocasião, o então presidente da entidade Jaime Lerner, além de traçar um panorama do cinema 
gaúcho, expondo a situação da produção e exibição atual, salientou a importância do projeto 
de lei , de autoria do vereador Lauro Hagemann, que torna a exibição obrigatória de curtas-
metragens nacionais nos cinemas de Porto Alegre. Em nível estadual, o deputado Marcos 
Rolim apresentou um projeto de lei semelhante.

PRÊMIO EDUARDO ABELIM

Os prêmios Eduardo Abelim, relativos aos anos de 93 e 94 serão  concedidos aos cineastas 
Jorge Furtado e Giba Assis Brasil. A sessão solene será realizada na Câmara dos Vereadores, 
no dia 22 de junho às 19 horas. Compareçam!
 


