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CONCURSO DE CURTAS-METRAGENS

Estão abertas as inscrições para o CONCURSO DE CURTAS-METRAGENS em 35mm do 
Estado. Será um concurso para 6 curtas em 35mm: 5 do Edital instituído pelo decreto do 
governador Antônio Britto  (R$125.000,00) e 1 do Adendo ao Edital com verba destinada pelo 
governo Alceu Collares (R$ 30.000,00), mas liberada para a APTC apenas este ano. O prêmio 
será de R$ 25.833,00 para cada filme e, entre os seis projetos selecionados, pelo menos um 
será de diretor ESTREANTE (diretor que não tenha dirigido ou co-dirigido filme em 16 ou 35 
mm).O júri será composto por: Luiz Cesar Cozzatti (indicado pela Cinemateca Paulo Amorim), 
Vera Zaverucha (IECINE), Monica Schmiedt (SATED), Sérgio Silva (APTC) e Mário Luis dos 
Santos (Sindicato dos Exibidores). Os interessados podem retirar o edital e a ficha de inscrição 
no IECINE (rua Correia Lima 2118 - mesmo prédio da Rádio Cultura, telefone do IECINE : 233-
1496).

ATENÇÃO: Prazo de entrega dos projetos se encerra no dia 15 DE DEZEMBRO.

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA

Será realizada nos dias 08 e 09 de dezembro a CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CULTURA. 
Conforme regimento interno, cada entidade participará com um número de delegados 
proporcional ao quórum de uma reunião geral (5X1) marcada para este fim. Achamos 
importante participar desta Conferência e temos que nos preparar para ela. O prazo de 
inscrição de delegados é até o dia 1º de dezembro e de entrega de teses até o dia 4. Estamos 
marcando a nossa REUNIãO para o DIA 29 DE NOVEMBRO às 20 h na sede da APTC (rua 
Gen. Vitorino 291 conj. 304). 

Compareçam! Quanto mais participantes na reunião geral, mais delegados teremos.

NOVO HORÁRIO

As reuniões da diretoria da APTC (aberta a todos os associados), continuam nas segundas-
feiras, mas têm novo horário: 20:00 h.

SEIS CANDANGOS PARA O RS

Entre os dias 8 e 15 de novembro aconteceu o 28º Festival de Brasília.  Estavam concorrendo 
dois filmes gaúchos: DEUS EX-MACHINA, de Carlos Gerbase, e FELICIDADE É (metade 
gaúcho), de Jorge Furtado, José Pedro Goulart, Roberto Torero e A.S. Cecílio Neto. DEUS EX-
MACHINA ganhou os prêmios de melhor filme juri popular, Prêmio especial do juri, melhor 
roteiro (Gerbase) e melhor montagem (Giba). FELICIDADE É ganhou melhor filme juri popular 
e Denise Fraga, do epsódio O SONHO, dividiu o prêmio de melhor atriz com Maitê Proença. 

REUNIÃO DA ABD EM BRASíLIA 

Durante o Festival,nos dias 12 e 13 de novembro, esteve reunida a ABD Nacional com 



representantes de 9 estados (Giba representou a APTC-ABD-RS). Na reunião foi acertado o 
sistema de troca de informações, foi tirado um documento para o Ministro Weffort, e, 
infelizmente, não conseguiram acertar o sistema de pagamento para manutenção da entidade 
nacional.
O documento solicita uma discussão sobre o Cinema Cultural (curtas e médias-metragens, 
documentários e longas de diretores estreantes), que continua excluído das leis de incentivo 
fiscal para a produção cinematográfica nacional. Pontos abordados: 

(1) um sistema permanente e viável de produção de filmes culturais;

(2) a destinação dos recursos hoje disponíveis no Fundo da Lei do Audiovisual, para a parcela 
do cinema brasileiro que deveria ter sido beneficiada pela legislação e até hoje não o foi: a 
produção de filmes culturais;

(3) a exibição do curta-metragem nos cinemas brasileiros, conforme legislação em vigor e não 
cumprida, adequando-a, se for o caso, através de regulamentação, mas buscando retomar o 
vigor do período em que a Lei do Curta impulsionou uma produção de alto nível e vencedora 
de vários festivais internacionais;

(4) um mecanismo permanente de interlocução entre os realizadores de filmes culturais e o 
Ministério, a fim de colaborar na implantação desses e de outros projetos.
 


