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ABD FEZ ASSEMBLÉIA NACIONAL EM GRAMADO

A Associação Brasileira de Documentaristas realizou em Gramado sua 3ª Assembléia 
Nacional, em que foi eleita a nova Diretoria: presidente, André Sturm (SP); 1º vice, Rossine 
A.Freitas (RJ); 2º vice, Lírio Ferreira (PE); secretário, Giba Assis Brasil (RS); tesoureiro, Jair 
dos Santos (SC). Foram tomadas também as seguintes decisões: (1) sugerir ao Festival de 
Gramado que volte a ter pessoas de fora do RS na Comissão de Seleção dos curtas, e que 
convide como hors-concours os filmes premiados em outros festivais nacionais; (2) enviar carta 
ao Ministro Francisco Weffort solicitando que o saldo da Lei do Audiovisual (atualmente R$ 1,7 
milhão em conta do Banco do Brasil) seja utilizado, parte para um concurso nacional de filmes 
culturais (curtas, médias e longas de estreante) e parte para reequipamento do CTAv; (3) 
estimular as entidades regionais para que tentem, a exemplo de Porto Alegre, regulamentar a 
Lei do Curta através de iniciativas municipais ou estaduais, conforme o caso; (4) continuar 
participando da Câmara Setorial de Cinema, especificamente na tentativa de resolver os 
problemas de implantação da Lei do Audiovisual e de simplificar os procedimentos de entrada 
e saída provisória de cópias de filme no/do território nacional; (5) implantar um sistema efetivo 
de troca de informações entre as entidades regionais; (6) regularizar o registro da ABD 
nacional em cartório do Rio de Janeiro; (7) realizar nova Assembléia Nacional durante o 
Festival de Brasília, de 09 a 15 de novembro; (8) cobrar uma taxa de R$ 300 de cada região da 
ABD, em valores a serem acertados já durante a Assembléia de Brasília.

NOVO CONCURSO DE CURTAS DO ESTADO

No Festival de Gramado, o Governador Antônio Britto anunciou a assinatura de um decreto 
criando um concurso anual para a produção de 5 filmes de curta-metragem, com uma verba 
prevista de R$ 25.000,00 por projeto selecionado. A medida não só contempla nosso histórico 
pedido de institucionalização do apoio à produção, mas também o faz da forma como sempre 
defendemos: via concurso. Estamos tentando obter maiores detalhes sobre a forma do 
concurso (data do edital, prazos, composição da comissão, etc.) para podermos chamar os 
associados à participação.

FUMPROARTE: ABERTO 4º EDITAL

Está aberto desde 21 de agosto e até 06 de outubro o novo edital do Fumproarte (número 4). 
As cópias do edital podem ser retiradas na sede da Secretaria Municipal da Cultura (av 
Independência 453), mediante o pagamento de R$ 3,00. Nos três primeiros editais do 
Fumproarte, já foram contemplados 37 projetos: 13 CDs, 5 livros, 5 espetáculos de teatro, 3 de 
dança, 3 oficinas, 2 exposições, 1 vídeo, 1 seminário e 4 filmes de curta e média metragem: "O 
Caso do Lingüiceiro", de Flávia Seligman e Francisco Ribeiro (já concluído); "A História do 
Cavaleiro Jorge - Antes de Virar Santo", de Otto Guerra (em filmagem); "A Invenção da 
Infância", de Liliana Sulzbach (em preparação) e "Bola de Fogo", de Marta Biavaschi (recém 
contratado).

CONVÊNIO COM A QUANTA



Um convênio entre a Quanta Iluminação, APTC-ABD/RS e IECINE foi firmado no mês de 
agosto. Já se encontram nas dependências do IECINE equipamentos de maquinaria 
(praticáveis de diferentes tamanhos e três-tabelas) que a Quanta doou para que os sócios da 
APTC possam utilizá-los em seus próximos projetos. Em breve serão realizadas oficinas 
técnicas visando o nosso aprimoramento profissional. A primeira delas será de "Formação e 
Reciclagem Profissional em Cinema e Vídeo", que contará com o equipamento de luz e 
maquinaria da Quanta para sua realização. O início do curso está previsto para o dia 02 de 
outubro (data ainda a confirmar) e conta também com o apoio da Secretaria Municipal da 
Cultura, que sediará o curso nas instalações da Usina do Gasômetro.

PERSONA GRATA DIA 06/09

Chama-se "Persona Grata" o novo projeto conjunto da APTC-ABD/RS com a Coordenação de 
Cinema da Secretaria Municipal de Cultura. A proposta é resgatar para as novas gerações a 
importância de personalidades historicamente ligadas ao cinema gaúcho, através da realização 
de entrevistas públicas e do registro das mesmas em vídeo, para documentação e arquivo no 
acervo da SMC. A primeira de nossas "Personas Gratas" será o diretor, roteirista e fotógrafo 
Milton Barragan, que será entrevistado por Gustavo Fernández e por todos os presentes. 
Aberta ao público, a entrevista ocorrerá dia 06 de setembro, quarta-feira, a partir das 19 horas, 
na sala 503 da Usina do Gasômetro. Vale lembrar que Barragan, além de ter dirigido 6 longas-
metragens, é o sócio número 1 da APTC-ABD/RS.

CURTA NAS TELAS EM PORTO ALEGRE

Dia 20 de setembro, quarta-feira, ainda em horário a ser confirmado, no Multicine do Shopping 
Rua da Praia, projeção dos curtas gaúchos O DIA EM QUE DORIVAL ENCAROU A GUARDA, 
ILHA DAS FLORES e DEUS EX-MACHINA, acompanhada de Ato Público de início das 
negociações entre poder público, APTC-ABD/RS e Sindicato dos Exibidores para a volta dos 
curtas às telas de cinema. A promoção é dos gabinetes dos vereadores João Motta (PT) e 
Lauro Hagemann (PPS), autores em conjunto do Projeto de Lei que está trazendo de volta a 
idéia do Curta nas Telas de Porto Alegre - e cuja iniciativa já está sendo imitada em outras 
capitais. TODO MUNDO LÁ!

Pela quarta vez, um curta gaúcho ganhou o prêmio principal em Gramado. Foi o filme DEUS 
EX-MACHINA, de Carlos Gerbase, que levou também o Prêmio da Crítica, mais os Kikitos de 
roteiro, direção, montagem, música e ator - além de 4 prêmios regionais.

Também em Gramado a SMC lançou o Caderno Porto e Vírgula comemorativo aos 100 anos 
do cinema, com 20 textos sobre o Cinema no Rio Grande do Sul, organizados por Tuio Becker 
e editados por Susana Gastal. Uma iniciativa histórica.

Outros cursos que estão programados para este semestre, em iniciativas conjuntas da APTC-
ABD/RS com a SMC: Música para cinema (com o compositor David Tygel) e Operador de som 
direto.

Vai ser de 8 a 14 de outubro a 3ª Mostra de Cinema e Vídeo de Cuiabá. Regulamento e fichas 
de inscrição podem ser obtidas na sede da APTC-ABD/RS. Enviar material até o dia 04 de 
setembro.



 


