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APTC: 12 ANOS E NOVA DIRETORIA

Neste mês de maio a APTC completou doze anos. No dia 26 de maio será realizada a 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA para eleger a nova diretoria e festejar os 12 anos da 
APTC. A Assembléia terá sua primeira chamada às 19 horas na sede da APTC (agora temos 
sede com auditório) rua Barão de Tefé 252, próximo ao Castelão. Nesta mesma Assembléia 
deverão ser analisadas as minutas dos projetos de APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE 
PROJETO DE LONGA-METRAGEM e APOIO À PRODUÇÃO DE LONGA-METRAGEM. Não 
se atrase. Queremos começar a Assembléia pontualmente porque temos muito assunto a ser 
discutido (e algum vinho a ser bebido). 
Ver edital de convocação na página 2.

FESTIVAL DE GRAMADO

No festival deste ano, que acontecerá entre os dias 8 e 16 de agosto, será unificada a 
competição de filmes de curta-metragem em 35 e 16 mm. Todos serão projetados à noite no 
Palácio dos Festivais. Os filmes de média e longa-metragem em 16 mm concorrem 
separadamente e serão projetados à tarde no Centro de Convenção de Serrano. Os locais para 
inscrição são: 

Porto Alegre - Secretaria do Festival, Casa de Cultura Mário Quintana sala 25, telefone 051 
226-2281;

Gramado - Secretaria de Turismo, fone/fax: 054 286-2522;  

São Paulo - MIS, telefone 011 280-0896; Cinemateca Brasileira, fone/fax: 011 5084-2153;

Rio de Janeiro - CTAV- FUNARTE, fone: 021 5803631.
As fichas de inscrição estão à disposição na APTC. 

SEMINÁRIO EM SANTA CATARINA

Acontece de 3 a 6 de junho em Florianópolis o I SEMINÁRIO DE CINEMA E TELEVISÃO DO 
MERCOSUL  organizado pela Cinemateca Catarinense. Inscrições e informações podem ser 
solicitadas através do telefone 048 222.9118 ou fax 048 222.6776.

CONCURSO ESTADUAL DE CURTAS

Ainda não foi paga a primeira parcela dos filmes premiados no concurso estadual de curtas-
metragens, cujo resultado saiu no final de fevereiro. Entre os filmes premiados apenas O 
PULSO, de José Pedro Goulart, já foi filmado (o prêmio FUMPROARTE para produção 
viabilizou as filmagens). Os outros filmes aprovados foram: BRANCO, de Liliana Sulzbach e 
Ângela Pires; PAULO E ANA LUIZA EM PORTO ALEGRE de Rogério Ferrari; TANGO de 
Tadao Miaqui e Rossana Prado; e SÃO JORGE de José Maia.



OUTRAS NOTÍCIAS DE FILMES GAÚCHOS

VENTRE LIVRE de Ana Luiza Azevedo ganhou o prêmio de melhor documentário no Festival 
de Direitos Humanos da América Latina e Caribe que aconteceu em Buenos Aires no final do 
mês de março. Os curtas CANUDOS de Otto Guerra, ÂNGELO ANDA SUMIDO, de Jorge 
Furtado, SEXO E BEETHOVEN - O REENCONTRO de Carlos Gerbase, NÓS de Fabiano 
Grendene e o média  BOLA DE FOGO de Marta Biavaschi estão em fase de finalização. A 
INVENÇÃO DA INFÂNCIA de Liliana Sulzbach está terminando a montagem e HARMONIA de 
Jaime Lerner, começando a montagem. Os alunos do Curso de Especialização em Produção 
Cinematográfica da PUC realizam seu primeiro curta, A VIDA DO OUTRO. E o longa de Sérgio 
Silva, ANAHY DE LAS MISSIONES, está em edição de som, com lançamento previsto para 
setembro.

CURTA NAS TELAS - ANO 1

Nos dias 19 e 20 de maio será realizada mais uma seleção do projeto CURTA NAS TELAS 
fechando, em setembro, um ano de exibições. Nos primeiros 9 meses 30 filmes foram 
mostrados. O projeto sofreu algumas alterações que já entraram em vigor na última edição. A 
cada 3 meses serão selecionados 6 filmes que ficarão 2 semanas em cartaz. O aluguel do 
curta passou para R$ 1.500,00 e até 2 filmes selecionados nas edições anteriores poderão ser 
reutilizados (claro que com a aprovação do produtor e recebendo novo aluguel). Estas 
alterações foram decididas conjuntamente entre APTC, SMC, Câmara de Vereadores e 
Sindicato dos Exibidores. A Secretaria Municipal de Cultura fez uma pesquisa de opinião com o 
público dos cinemas onde os curtas foram exibidos. O resultado foi extremamente positivo: 
93,3 % das pessoas entrevistadas gostam de assistir o curta antes do longa e acham que o 
projeto deve continuar. Sabemos que outras cidades estão tentando implementar um projeto 
semelhante. A APTC e a Coordenação de Cinema e Vídeo da Prefeitura se colocam a 
disposição para qualquer informação. Telefones: Coordenação de Cinema  -  051 3111288, 
APTC -  051 233 3500

TVE/RS

Está começando uma nova fase da TVE. Ainda neste mês a emissora estará lançando o  
Manual TVE Para Parcerias em Produções Independentes e Co-produções. Uma primeira  
experiência já foi realizada no início deste ano: a TVE contratou Liliana Sulzbach e Ângela 
Pires para dirigirem um documentário sobre a festa dos Navegantes que foi ao ar no dia 26 de 
março. 

NOVA DIREÇÃO DO CTAV

Sérgio Sanz não é mais o diretor do CTAv. A alteração aconteceu no mês passado, provocada 
por desentendimento com o Presidente da Funarte, Márcio de Souza. Em seu lugar entra o ex-
diretor técnico Roberto Leite. Pra quem não lembra: no período Collor-Ipojuca, Sérgio Sanz, 
Roberto Leite e alguns funcionários impediram que o CTAv fosse desativado. Na sua gestão, o 
Centro foi essencial para a produção de curtas-metragens e a difusão do cinema brasileiro.

A APTC e outras ABDs acham que é possível aproveitar o momento para desligar o CTAv da 



Funarte e vinculá-lo, como órgão de cinema, à Secretaria do Audiovisual. Esta discussão deve 
ser encaminhada pela ABD Nacional e, sem dúvida, deve ser pauta do próximo encontro das 
ABDs.

AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO

Ainda no mês de abril tivemos uma audiência com o novo Secretário de Estado da Cultura, 
Nelson Boeira. O Secretário se mostrou bastante interessado por projetos que apóem a 
produção cinematográfica no Rio Grande do Sul. Não temos tempo a perder. Estamos 
elaborando estes projetos que já foram pré-definidos na Reunião Geral do dia 30 de abril e  
deverão ser apresentados na Assembléia Geral do dia 26 de maio. A Secretaria está mudando 
seu organograma, o que certamente provocará uma alteração nas estruturas da área 
cinematográfica. Toda a Secretaria foi dividida em 4 grandes departamentos ficando o cinema, 
teatro, música e artes plásticas dentro do Departamento de Artes, que está sob direção de 
Haydée Porto.  As alterações da área cinematográfica ainda não foram definidas, mas 
certamente a Cinemateca Paulo Amorim e o IECINE deverão ser fundidos num mesmo 
organismo. O que é coerente, desde que não prejudique as atividades específicas de cada um.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A presidente da APTC-ABD/RS, no uso de suas atribuições, convoca todos os associados para 
a Assembléia Geral Ordinária da entidade, a ser realizada no dia 26 de maio de 1997, segunda-
feira, na sede da entidade, rua Barão de Teffé 252, com primeira chamada às 19:30 horas e 
segunda chamada às 20 horas, e com a seguinte ordem do dia:
(1) prestação de contas do período 1996-97;
(2) apresentação de relatório de atividades;
(3) aprovação do orçamento para 1997-98;
(4) eleição da nova diretoria e conselho fiscal;
(5) assuntos gerais.

Porto Alegre, 14 de maio de 1997
Ana Luiza Azevedo, presidente
 


