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Vinte e quatro entidades aderem à Porto Alegre Film Commission 

(adaptado da Coletiva.net) 

 
Vinte e quatro entidades dos setores audiovisual, turismo, comércio e serviços do Rio Grande 
do Sul e órgãos públicos municipais de Porto Alegre formalizaram, no dia 27 de agosto, sua 
adesão ao termo de cooperação técnica para a criação da Porto Alegre Film Commission. A 
organização será destinada a captar e servir de agente facilitador para produções 
audiovisuais nacionais e internacionais na cidade. 

A assinatura do documento ocorreu na abertura do seminário ‘Estruturação da Porto Alegre 
Film  Commission’, organizado pela Secretaria Municipal de Turismo. O evento reuniu o 
diretor de cinema e de televisão Jayme Monjardim, o presidente da Rede Brasileira de Film 
Commissions (Rebrafic) e da Rio Film Commission, Steve Solot, e a secretária de Turismo 
de Garibaldi e representante da Garibaldi Film Commission, Ivane Fávero. 

De acordo com o secretário de Turismo de Porto Alegre, Luiz Fernando Moraes, o Conselho 
Consultivo da Porto Alegre Film Commission será composto pela entidades parceiras, o que 
deverá ocorrer em breve. Entre os próximos passos está a organização de um banco de 
dados com um guia de serviços da cidade, a definição do formato de operação da film 
commission, do regramento e formas de apoio e de incentivos às produções. 

O termo de cooperação foi assinado por representantes da Secretaria Municipal de Turismo, 
Secretaria Municipal da Cultura, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria Municipal 
de Obras e Viação, Secretaria Municipal de Segurança, Gabinete de Comunicação Social, 
Gabinete de Inovação e Tecnologia, Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), 
Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Sindicato da Indústria Audiovisual do 
Rio Grande do Sul (SIAV), Associação Profissional de Técnicos Cinematográficos do Rio 
Grande do Sul (APTC), Fundacine, Arranjo Produtivo Local Audiovisual (APL), Associação 
Brasileira de Agências de Viagem (ABAV RS), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes 
(ABRASEL), Associação das Transportadoras Turísticas do RS (ATURS), Federação das 
Associações Comerciais e de Serviços do RS (Federasul), Fundação Piratini – TVE e FM 
Cultura, Porto Alegre e Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau, Infraero, Sebrae-
RS, Sindilojas e o Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região 
(SINDHA). 

 
Eleita nova diretoria do Conselho Municipal de Cultura 

No dia 28 de agosto, foi eleita, em reunião realizada na Casa Torelly, na região central de 
Porto Alegre, a nova diretoria do Conselho Municipal de Cultura. O Conselho, que vinha 
sendo presidido há anos por Paulo Roberto Guimarães, teve a participação de duas chapas 
no processo eleitoral, e a votação, francamente dividida, incidiu na referendação de acordo 
entre os integrantes de ambas as chapas, com a inclusão de três nomes da Chapa 1 (mais 
votada) e dois da Chapa 2 (menos votada) na Diretoria do Conselho. 



Desta forma, a diretoria do Conselho passou a ser composta por: 

Presidente: Jorge Maestrinho. Músico, do segmento do samba de raiz. Integrava a atual 
composição do Conselho por indicação de seu bairro, a Glória. 

Vice-presidente: André de Jesus, o Saroba. Ator, integrante do grupo Ói Nóis Aqui Traveiz 
e com participação na organização de Pontos de Cultura na região da Restinga. 

Secretária-Geral: Solange Oyarzábal. Conselheira do Orçamento Participativo, 
representando o bairro Belém Novo. 

1ª Secretária: Adriana Xaplin. Escultora e artista plástica, integrante da diretoria da AEERGS 
(Associação dos Escultores do Estado do Rio Grande do Sul). 

2º Secretário: Leonardo Maricato. Coordenador do programa de Descentralização da 
Secretaria Municipal de Cultura, da qual é funcionário. 

A APTC saúda a nova diretoria, e desde já anuncia sua expectativa para que haja uma 
retomada do diálogo franco e necessário com este Conselho, visando a um trabalho em 
conjunto entre essas e as demais entidades do setor, em nome de necessários avanços na 
cultura em nosso município. 

 
Eleita Câmara Diretiva do Conselho Estadual de Cultura 

No dia 17 de agosto, o Conselho Estadual de Cultura RS elegeu a sua nova câmara diretiva 
para o período de agosto de 2015 a agosto de 2016. Foram eleitos Dael Prestes Rodrigues, 
Presidente, Adriana Donato, Vice-presidente, Marco Aurélio Alves, Assessor Especial e Maria 
Silveira Marques, Secretária Geral. A eleição, realizada às 14h do dia 17 contou com duas 
chapas, 19 votos e uma abstenção. Ao todo, o Conselho é formado por vinte e quatro 
membros, sendo dois terços eleitos pelas entidades da sociedade civil, e um terço indicado 
pela Secretaria da Cultura do Estado. 

Presidente: Dael Prestes Rodrigues, conselheiro indicado pelo governo, formado em 
Filosofia. Uma de suas experiências anteriores na área cultural foi como Secretário de Cultura 
da cidade de Camaquã. 

Vice-presidente: Adriana Donato, conselheira eleita pela sociedade civil da área de Ciências 
Humanas. É formada em Artes Visuais, especialista em Economia da Cultura e mestranda 
em Comunicação Social. 

Secretária: Marco Aurélio Alves, conselheiro indicado pelo governo, formado em Artes 
Cênicas e Gestão de Cidades e teve experiência na área cultural como Secretário de Cultura 
de Tramandaí, Três Passos e Santo Antônio da Patrulha. 



Assessora: Maria Silveira Marques, também indicada pelo governo, é formada em Língua 
Portuguesa e Literatura Brasileira e teve experiência como Diretora do Departamento de 
Cultura de Osório. 

Também para este Conselho a APTC saúda a nova Câmara Diretiva, e reforça sua 
expectativa pela preservação de um diálogo plural, franco e aberto, que vise à qualificação e 
valorização da atividade cultural em nosso Estado. 

 
Mudanças no Conselho da Fundação Piratini 

A Fundação Piratini, mantenedora da TVE e da FM Cultura, teve, no último dia 14, mudanças 
na composição da mesa diretora de seu Conselho. Amaro Gonçalves Júnior, representante 
da APTC naquele Conselho, era presidente desde 2012 e encerrou seu mandato, passando 
a presidência a José Carlos Martins, ex-vice-presidente e representante da FAMURS. 
Completam a nova mesa diretora os conselheiros Ângelo Prando (representante do 
SINPRO/RS, que passa a ocupar a vice-presidência) e Carla Pinheiro (representante da 
sociedade civil, que se mantém como Secretária de Mesa). 

No mês de outubro, também chegará ao fim o mandato de Amaro Gonçalves Júnior como 
conselheiro. A APTC já indicou, em substituição a ele para manter a representação da 
entidade, o associado Pedro Marques, que terá como suplente Giba Assis Brasil. 
Agradecemos os 3 anos de serviço à comunidade audiovisual efetuado por Amaro. 

Plano de qualificação da gestão do financiamento é lançado pela ANCINE 
(adaptado de ancine.gov.br) 
 
A ANCINE divulgou, no dia 16 de setembro, o ANCINE + Simples, plano de qualificação da 
gestão do financiamento público do audiovisual. A eliminação do retrabalho, a qualificação 
das análises e decisões da Agência, a redução dos prazos com aumento da produtividade, o 
aperfeiçoamento dos controles materiais e formais sobre as operações financeiras, a 
ampliação da transparência e do uso de ferramentas mais modernas de gestão são alguns 
dos elementos e objetivos que norteiam iniciativas pautadas pela simplificação. 
  
O ponto inicial para aplicação das mudanças se dará a partir da publicação das novas 
Instruções Normativas de Acompanhamento e Prestação de Contas, que estão disponíveis 
para Consulta Pública a partir de hoje no Sistema de Consultas Públicas da ANCINE: 
http://sif.ancine.gov.br/consultapublica/telaPrincipalUE.do?method=initListar, e contarão com 
a realização de audiências públicas, processos de contribuição e escuta das demandas do 
mercado e do público em geral. A publicação das novas INs está prevista para dezembro.   
O ANCINE + Simples apresenta um conjunto de compromissos a serem entregues 
gradativamente, até Dezembro de 2016. Estruturado em produtos relacionados a 6 eixos, o 
plano de qualificação da gestão do financiamento apresenta o Calendário de Superação do 
Passivo em Prestação de Contas no período de 4 anos, propõe a atualização da Carta de 
Serviços da ANCINE, comprometendo-se com a Previsibilidade dos Prazos de Análise, e 
informa o lançamento doCalendário Bianual de Financiamento, apresentando cronograma 
de lançamento dos editais para os próximos dois anos, com previsão de lançamento até o 



início de outubro, quando do anúncio do Plano Anual de Investimentos do Programa Brasil 
de Todas as Telas – Ano 2. 
O ANCINE + Simples é constituído por seis eixos: orçamento em grandes itens, prestação 
de contas amostral, simplificação de procedimentos do FSA, revisão procedimental de análise 
dos direitos, desmaterialização dos processos e transparência da operação. 
 
Saiba mais em: 

http://www.ancine.gov.br/sala-imprensa/noticias/ancine-simples-nova-din-mica-para-gest-o-
do-financiamento-do-audiovisual 

Projetos gaúchos selecionados na Chamada Pública PRODAV 12/2014 

No dia 2 de setembro, a ANCINE divulgou os projetos contemplados pela Chamada Pública 
PRODAV 12/2014, voltada à produção de conteúdos audiovisuais para as emissoras de 
televisão pública brasileiras, especificamente na Região Sul. A Chamada Pública, que previa 
a seleção de 20 projetos de obras audiovisuais seriadas ou não, selecionou 18 projetos de 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, sendo que seis desses projetos têm como 
proponentes empresas produtoras localizadas no Rio Grande do Sul. 

Confira abaixo os projetos selecionados: 

- "A Velha História do Meu Amigo Novo", da GusGus Cinema, com direção de Gustavo 
Spolidoro (APTC 177). O projeto foi selecionado na Linha B da Chamada, e consiste numa 
série ficcional voltada ao público infantil com 13 episódios de 13 minutos cada. 

- "Mistério de Entrever", da PH7 Filmes, com direção de Karine Emerich (APTC 251). O 
projeto foi selecionado na Linha D da Chamada, e consiste numa série documental voltada 
ao público infantil com 13 episódios de 13 minutos cada. 

- "Vida Fluxo", da Bactéria Filmes, com direção de Pedro Marques (APTC 389). O projeto 
foi selecionado na Linha I da Chamada, e consiste numa série documental voltada ao público 
jovem com 5 episódios de 26 minutos cada. 

- "Ruas em Transe", da Bandits Filmes, com direção de Rafael Ferretti (APTC 285). O projeto 
foi selecionado na Linha J da Chamada, e consiste numa série documental voltada ao público 
jovem com 5 episódios de 5 minutos cada. 

- "Vento Sul", da Transe, com direção de André Costantin (APTC 290), Jorge Grinspum e 
Nivaldo Pereira. O projeto foi selecionado na Linha P da Chamada, e consiste numa série 
documental voltada ao público adulto com 13 episódios de 52 minutos cada. 

- "Cavalo de Santo - o Filme", da Estação Filmes, com direção de Renê Goya Filho (APTC 
314). O projeto foi selecionado na Linha S da Chamada, e consiste num documentário voltado 
ao público adulto com 52 minutos de duração. 



A APTC parabeniza a todos os produtores e realizadores selecionados. 

 
ANCINE anuncia resultados de linhas de apoio e investimentos de fluxo contínuo 

No dia 16 de setembro, a Agência Nacional do Cinema anunciou os projetos contemplados 
nas linhas PRODAV 03, voltada ao desenvolvimento de projetos em Núcleos Criativos, e 
PRODAV 05, voltada ao desenvolvimento de projetos. 
 

Na linha PRODAV 03, foram contempladas 27 propostas de Núcleos – nenhuma delas do Rio 
Grande do Sul. Já na linha PRODAV 05, entretanto, há dois projetos do Rio Grande do Sul 
entre os 89 vencedores: o longa-metragem de animação "Ceci Bon", uma produção da Osso 
Filmes; e a série de animação "Mundo de Wander", da Cartunaria Desenhos. 
 

Foram divulgados, ainda, novos projetos contemplados com recursos nas linhas de fluxo 
contínuo do Fundo Setorial do Audiovisual. Entre eles, foi contemplado o projeto "Las 
Ineses", na linha PRODECINE 04, de Complementação à Produção. O projeto, um longa-
metragem ficcional coproduzido entre a gaúcha Cubo Filmes e a argentina CinemaTres, tem 
distribuição da também gaúcha Okna Produções e direção de Pablo José Meza. 
 

A APTC-RS parabeniza os realizadores e todos os profissionais e empresas envolvidos em 
cada um desses projetos, bem como dos demais vencedores. 
 
Filmes gaúchos premiados e selecionados para Festivais 

A APTC-RS parabeniza diversos realizadores, técnicos e profissionais do audiovisual gaúcho 
que receberam, nos últimos dias, excelentes notícias sobre seus trabalhos recentes: 

● O Festival do Rio anunciou que "Beira-Mar", produzido pela Avante Filmes e dirigido 
por Filipe Matzembacher (APTC 423) e Marcio Reolon (APTC 422), terá sua estreia 
em território brasileiro na mostra Novos Rumos do Festival, a ser realizado no mês 
de outubro. O longa-metragem de estreia da dupla contou com financiamento do 
Fumproarte e do Pró-Cultura RS em sua pós-produção, e teve sua estreia mundial 
em fevereiro, na mostra Forum da Berlinale. 

● "Beira-Mar" foi também selecionado para o festival For Rainbow, que ocorre em 
outubro, em Fortaleza; além desse filme, também serão exibidos lá o longa "Nós 
Duas Descendo a Escada", produção da Rainer Cine dirigida por Fabiano de Souza 
(APTC 244) e cinco curtas-metragens: o documentário "De que lado me olhas", 
dirigido por Carolina de Azevedo e Elena Sassi, e quatro curtas dirigidos por Filipe 
Matzembacher: "Nico", "Quarto Vazio", "Preservativo" (codirigido com Marcio 
Reolon e Samuel Telles) e "Um diálogo de Ballet" (codirigido com Marcio Reolon). 

● No Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, cuja premiação ocorreu no dia 1º de 
setembro, no Rio de Janeiro, o curta-metragem "A pequena vendedora de fósforos", 
produzido pela Otto Desenhos Animados e dirigido por Kyoko Yamashita (APTC 
270), foi premiado como Melhor Curta-Metragem de Animação. Também foram 
premiados os roteiristas gaúchos Jorge Furtado (APTC 007) e Pedro Furtado, na 



categoria Melhor Roteiro Adaptado de Longa-Metragem, com o filme “Boa Sorte”, 
produzido pela Conspiração Filmes, do Rio de Janeiro. 

● Ainda em agosto, o 7º Festival comKids, dedicado a conteúdo para crianças, teve o 
curta-metragem "Meu Pai", da diretora Ana Luiza Azevedo (APTC 061), classificado 
em terceiro lugar no Prix Jeunesse Iberoamericano, na categoria de 7 a 11 anos 
ficção. A obra é produzida pela Casa de Cinema de Porto Alegre para o Canal 
Futura. Também no 7º comKids - Prix Jeunesse Iberoamericano, o curta-metragem 
"As Aventuras de Minuano Kid", dirigido por Edison Rodrigues e Pedro Antoniutti, 
da AE Produções Cinematográficas, foi o ganhador do Prêmio do Júri Infantil Brasil. 

● No 26º Festival Internacional de Curtas de São Paulo, o curta gaúcho "O Teto sobre 
Nós", produzido pela Tokyo Filmes, obteve grande destaque, ficando entre os dez 
preferidos pelo público presente ao evento. O curta, dirigido por Bruno Carboni, foi 
realizado com recursos do Pró-Cultura RS, através do 12º Prêmio Iecine, e teve seu 
lançamento no último mês de agosto, no Festival de Locarno, na Suíça. 

● O curta-metragem "O Movimento do Escuro", dirigido por Alexandre Rossi e 
produzido pela Supernatural Filmes, foi selecionado para o 23º FESANCOR - 
Festival Chileno Internacional del Cortometraje de Santiago, no Chile. O Festival 
será realizado na capital chilena entre os dias 20 e 27 de outubro. 

● A maquiadora Britney Federline, do filme "Real Beleza" e da série "Doce de Mãe", 
foi a vencedora do Prêmio Avon 2015 na categoria Audiovisual. O Prêmio Avon, 
que teve sua 20ª edição em 2015 e foi entregue no último dia 15, é o principal prêmio 
entre os beauty artists no país, e dá a seus agraciados a participação em workshops 
internacionais com alguns dos principais maquiadores do planeta. 

● O curta "Ne Pas Projeter", dirigido por Cristian Verardi, foi selecionado para o 48º 
Sitges Film Festival, na Espanha. O evento, que este ano será realizado entre os 
dias 9 e 18 de outubro, é um dos principais festivais de cinema fantástico no planeta. 

● Dois roteiros gaúchos estão entre os 10 finalistas do prestigioso concurso 
internacional de roteiros "Guiões", realizado anualmente em Portugal: "Mergulho", 
de Iuli Gerbase, e "Elias Ruim", de Gabriel Paixão Ciochetti. 

● O diretor de fotografia Pablo Chasseraux (APTC 339) foi o vencedor do prêmio de 
Melhor Direção de Fotografia no Los Angeles Brazilian Film Festival, pelo longa-
metragem "Simone", produzido pela Zapata Filmes e dirigido por Juan Zapata 
(APTC 266). 

● Finalmente, o 2º Festival de Três Passos divulgou, no dia 20 de setembro, os curtas 
selecionados. Entre os 62 filmes escolhidos para as quatro categorias (ficção, 
documentário, animação e experimental), há 15 curtas do Rio Grande do Sul. Para 
ver a lista, acesse: http://www.cinematrespassos.com.br/site/selec.php. 

 
EDITAIS, LABORATÓRIOS E WORKSHOPS 
 
Estão abertos os seguintes editais, chamadas públicas e seleções: 
 
BEYOND THE WINDOW (Ventana Sur) 
Categoria: Pitching/Cinema Fantástico 
Deadline: 01 de outubro 
http://www.ventanasur.com.ar/en/portfolio/beyond-the-window-2/ 



 
BLOODY WORK IN PROGRESS (Ventana Sur) 
Categoria: Pós-Produção/Cinema Fantástico 
Deadline: 01 de outubro 
http://www.ventanasur.com.ar/en/portfolio/bwip-bloody-work-in-progress-2/ 
 
PRIMER CORTE (Ventana Sur) 
Categoria: Pós-Produção 
Deadline: 01 de outubro 
http://www.ventanasur.com.ar/en/portfolio/primer-corte-2/ 
 

TELAS - Festival Internacional de Televisão de São Paulo 
Categoria: Televisão 
Deadline: 02 de outubro 
http://festivaldetv.com.br/ 
 
MOSTRA COMPETITIVA DE PILOTOS 2015 
Categoria: Televisão 
Deadline: 04 de outubro 
http://www.ietv.org.br/ 
 
FUMPROARTE - PORTO ALEGRE AMANHÃ 
Categoria: Produção 
Deadline: 12 de outubro 
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/fumproarte/ 
 
FUMPROARTE - DÉCIO FREITAS 
Categoria: Formação (artes visuais) 
Deadline: 12 de outubro 
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/fumproarte/ 
 
BERLINALE CO-PRODUCTION MARKET 
Categoria: Encontro de Coprodução 
Deadline: 21 de outubro 
https://www.efm-berlinale.de/en/copro-market/participation/participation.html 
 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR (UNESPAR) 
Categoria: Educação / Academia 
Deadline: 26 de outubro 
http://200.201.19.20/unespar_concursos/data/uploads/2015/edital_037_2015_unespar/
edital_037_2015_v1.pdf 
 
TORINO FILM LAB - SCRIPT AND PITCH 
Categoria: Laboratório/Desenvolvimento 
Deadline: 30 de outubro 
http://www.torinofilmlab.it/training.php 



 
FIC TV CPLP 
Categoria: Produção 
Deadline: 31 de outubro 
https://pav.cplp.org/linha/fictv 
 
DOC TV CPLP II 
Categoria: Produção 
Deadline: 31 de outubro 
https://pav.cplp.org/linha/doctv 
 
TFI LATIN AMERICA FUND (Tribeca Film Institute) 
Categoria: Desenvolvimento / Produção / Pós-Produção 
Deadline: 04 de novembro 
https://tribecafilminstitute.org/pages/latin_fund_rules 
 
TFI SLOAN FILMMAKER FUND (Tribeca Film Institute) 
Categoria: Qualquer Etapa/Temas de Matemática, Ciência e Tecnologia 
Deadline: 04 de novembro 
https://tribecafilminstitute.org/pages/sloan_rules 
 
RUMOS ITAÚ CULTURAL 
Categoria: Produção 
Deadline: 06 de novembro 
https://rumositaucultural.org.br/ 
 
SUNDANCE DOCUMENTARY FUND 
Categoria: Desenvolvimento / Produção / Pós-Produção 
Deadline: Segundo semestre 
http://www.sundance.org/programs/documentary-film/#grants 
 
THE FLEDGLING FUND 
Categoria: Pós-Produção 
Deadline: Contínuo 
http://www.thefledglingfund.org/apply 
 


