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Série realizada no RS ganha o International Emmy Awards 
 
A série "Doce de Mãe", produzida pela Casa de Cinema de Porto Alegre e veiculada na TV Globo 
em 2014, recebeu, na última segunda-feira, em Nova York, o prêmio de Melhor Série de Comédia 
no International Emmy Awards. Trata-se, como é de conhecimento até do reino mineral, de umas 
principais premiações de produções televisivas e afins no planeta. O prêmio foi recebido pelos 
diretores Ana Luiza Azevedo e Jorge Furtado, a produtora Nora Goulart e a atriz Fernanda 
Montenegro. A APTC cumprimenta a todos os envolvidos pela conquista, que orgulha a todo o 
audiovisual do Rio Grande do Sul. 

 
Curta gaúcho pré-indicado ao Oscar 
 
O curta-metragem "Castillo y el Armado", dirigido por Pedro Harres e produzido pela Otto 
Desenhos Animados, integra a lista de curtas-metragens animados pré-indicados para o principal 
prêmio do cinema mundial: o Oscar, entregue anualmente pela Academia de Artes e Ciências 
Cinematográficas, sediada em Los Angeles, nos Estados Unidos. O filme obteve tal desinência 
a partir de sua premiação em março no Festival de Guadalajara, no México, que é um dos 
eventos pré-qualificatórios à premiação. O anúncio definitivo dos filmes indicados ao Oscar está 
marcado para o próximo dia 14 de janeiro. Caso "Castillo y el Armado" venha a ser selecionado, 
será a primeira indicação brasileira nesta categoria, e apenas o décimo terceiro filme brasileiro – 
e o sétimo de produção majoritariamente brasileira – a concorrer a tal prêmio na história. Vale, 
portanto, a torcida de todos.  
 
 
Realizados audiência e consulta pública para mudanças no Sistema Pró-Cultura 
 
No dia 8 de outubro de 2015, a APTC esteve presente na audiência pública convocada pela 
Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul, quando foram debatidas as possíveis reformulações 
nos mecanismos de financiamento público para a cultura do estado. O encontro durou cerca de 
três horas, nas quais os representantes das diversas entidades da cultura puderam explicitar 
suas argumentações e propostas para o Sistema FAC-LIC. O Secretário da Cultura, Sr. Victor 
Hugo Alves da Silva, fez a fala inaugural no dia, mas, infelizmente, não permaneceu para o 
debate que se seguiu, ficando a regência do encontro a cargo do Secretário de Estado Adjunto 
da Cultura, Sr. André Kryszczun. A mesa ouvinte – e somente ouvinte, pois nenhuma 
manifestação foi dada pelo lado do Governo – era composta por membros da Secretaria de 
Estado da Cultura e do Conselho Estadual de Cultura, a chamada Comissão Bipartite, nomeada 
pelo Secretário para conduzir as possíveis reformulações no Sistema FAC-LIC. São eles: pela 
SEDAC, André Kryszczun (secretário adjunto), Erica Lewis (diretora de Economia da Cultura), 
Rafael Balle (coordenador do Pró-Cultura RS) e Leoveral Golzer (diretor de Cidadania e 
Diversidade Cultural); pelo CEC, Dael Prestes Rodrigues, Adriana Donato, Maria Silveira 
Marques e Marco Aurélio Alves. 



Pela APTC, falaram o Presidente Davi de Oliveira Pinheiro e Mariana Müller. A entidade – 
juntamente com o SATED e SIAV – também entregou uma carta para a Comissão Bipartite, 
elencando suas propostas. Nas falas dos nossos representantes e no texto entregue, foram 
solicitadas e sugeridas algumas alterações no atual sistema. Dentre elas, a garantia das 
conquistas realizadas até então, especialmente com o sistema FAC, responsável pelo 
(re)aquecimento da cadeia cultural do Estado nos últimos dez anos. Também foi ressaltada a 
importância do fortalecimento e crescimento do sistema FAC, de modo a pleitear uma 
equiparação, em termos de volume orçamentário, com a LIC. Foi solicitada uma melhor 
qualificação das comissões julgadoras dos editais, inclusive com a remuneração da mesma e 
mirando sempre a contratação de pessoas com expertise comprovada nas especificidades de 
cada área e de cada edital. A definitiva derrubada da necessidade de nota fiscal nos projetos 
contemplados pelo FAC também foi ponto abordado, uma aberração fiscal que tem gerado ônus 
para os produtores culturais nos últimos anos.  
Por fim, a maioria dos presentes reiterou a necessidade de um debate mais longo e aprofundado 
quando se trata de possíveis alterações na lei de financiamento cultural do Estado. Além da 
consulta presencial, a comunidade também pôde enviar suas sugestões através de formulário 
online, aberto até o dia 15 de outubro. A APTC também acredita que este debate requer mais 
trabalho, tempo, dedicação e, especialmente, ouvir-se as entidades uma a uma, com demandas 
e sugestões específicas de suas áreas. 
Consta que, no último dia 30, a Comissão finalmente tenha entregue seu relatório ao Secretário, 
e a partir disso serão formuladas as alterações, para que, posteriormente, passem pelo 
Legislativo e pelo chefe do Executivo. Resta aguardar. 
 
 
Divulgada a lista de selecionados dos editais de produção do Fumproarte 
  
No dia 27 de outubro, na sala P.F. Gastal, ocorreu a reunião pública de seleção de projetos do 
edital 11/2015 do Fumproarte, o Edital de Produção. Ao todo, foram selecionados 17 projetos, 
sendo 4 da área do audiovisual. Destes 4, dois dividem interesse com outras áreas. Dos 3 
suplentes, dois são do audiovisual. 
  
A lista completa dos selecionados e suplentes pode ser vista aqui: http://bit.ly/1kZE32F 
  
O resultado do edital 15/2015, Porto Alegre Amanhã, foi anunciado no último dia 24. Este edital 
tinha como foco projetos voltados à formação de novas plateias e produtos voltados à infância e 
juventude. Dos 8 projetos contemplados, 1 é de audiovisual. 
 
A lista dos selecionados e suplentes do Porto Alegre Amanhã pode ser vista aqui: 
http://bit.ly/1IlMsbm 
 
 
 
 
Projetos gaúchos contemplados em chamadas do FSA 



  
Dando continuidade a um momento amplamente positivo do audiovisual do Rio Grande do Sul, 
diversos projetos de realizadores e empresas gaúchas obtiveram resultados positivos em 
chamadas públicas do Fundo Setorial do Audiovisual. Na Chamada Pública PRODAV 04/2014, 
voltada ao desenvolvimento de projetos em laboratórios, nada menos que nove projetos locais 
foram contemplados: os longas "Encontro no Fim dos Dias", da Avante Filmes; "Cinco Casas", 
da Besouro Filmes; "Refugiados", da Cenaum Produções; "Mein Opa - o Prisioneiro 24 da Cela 
6", da Flor de Lótus Produções; "Raoni", da Hype.cg; "Samuel e o Fogo do Inferno", da Matilha 
Filmes; "Despedida", da Pátio Vazio Produções; e "Aqui Entre os Homens", da Skyline 
Produções. Foi contemplada ainda a série "Traz Outro Amigo Também", da Mínima. O resultado 
foi anunciado no dia 8 de outubro; no mesmo dia, foram também anunciados os resultados da 
Chamada Pública Prodecine 05/2014, em que a Panda Filmes foi selecionada com o projeto 
"Comboio de Sal e Açúcar", além de novos investimentos da linha de fluxo contínuo Prodav 
01/2013, em que a série ficcional "Caixa Preta", da Primeiro Corte Produções e pré-licenciada 
para a Box Brazil, foi também contemplada. 
Já no Edital de Longas-Metragens de Baixo Orçamento da Secretaria do Audiovisual do 
Ministério da Cultura, no dia 20 de outubro foram divulgados os finalistas – isto é, quase dez 
meses após o término do prazo de inscrições –, e deu-se que todos os cinco finalistas da Região 
Sul (que neste caso é Sul mesmo, sem Minas Gerais) são do Rio Grande do Sul: "Todos os 
Outros Planetas", da Zeppelin Filmes; "Edifício Bom Fim", da Accorde Filmes; "O Luto de Joana", 
da Okna Produções; "Depois da Náusea", de Muriel Paraboni; e "Mudança", da Rainer Cine. 
Após etapa recursal, mais quatro projetos locais foram classificados: "Garoto Neon", da Avante 
Filmes; "Por Amor", da Besouro Filmes; "Outras Revoluções", da Otto Desenhos Animados; e 
"Doble Chapa", da Moviola Filmes. Não há, é claro, qualquer previsão de anúncio do resultado 
final. 
Por fim, já em novembro, mais boas notícias: na Chamada Pública Prodecine 05/2014, foram 
selecionados mais dois projetos locais: "Baleia (Verlust)", da Casa de Cinema de Porto Alegre, 
e "Legalidade", da Prana Filmes. A Panda Filmes ainda obteve, no mesmo dia, recursos 
complementares para a produção do longa "Meu Mundial", através da Chamada Pública 
Prodecine 04/2013. 
A APTC parabeniza todas as produtoras e realizadores contemplados e classificados com esses 
dezenove projetos audiovisuais, que, somando-se aos dez longas e três minisséries atualmente 
em produção graças aos editais regionais em parceria com o FSA e mais diversos projetos em 
andamento, indicam um horizonte positivo para a produção audiovisual de nosso estado. 
 
ANCINE lança calendário e chamadas públicas 
  
Outubro começou com uma notícia empolgante: a ANCINE não somente deu início a um projeto-
piloto de desmaterialização de processos, com o objetivo de – enfim! – dinamizar e 
desburocratizar os procedimentos internos daquela Agência, como também anunciou o segundo 
ano do Programa Brasil de Todas as Telas. Esse anúncio, que já seria bem-vindo por si só numa 
época de incertezas como a atual, veio acompanhado de um inédito calendário de financiamento, 
em que a ANCINE – numa medida inédita, louvável e merecedora de cópia por quaisquer órgãos 
gestores do setor cultural – divulgou os meses de lançamento dos próximos editais e os meses 



em que seus resultados serão divulgados. Pela primeira vez na história da produção audiovisual 
brasileira, é possível aos produtores e realizadores traçarem estratégias concretas de inscrição 
e planejamento de seus projetos para 2016. O calendário encontra-se ao fim deste Boletim. 
Provando que a coisa é séria e em consonância com o anúncio, os primeiros editais já abriram 
inscrições e, em alguns casos, já até as encerraram. As chamadas públicas Prodav 06 e 07, 
voltadas ao suporte automático de projetos com base no desempenho, respectivamente, 
comercial e artístico dos projetos anteriores das produtoras, foram abertas em outubro, assim 
como a chamada Prodav 03, voltada à formação de Núcleos Criativos – esta, com prazo 
encerrado no último dia 27. Novembro, por sua vez, trouxe a abertura da nova edição da 
chamada Prodecine 01, de Produção para Cinema. Caso o calendário siga sendo cumprido à 
risca (que é o que todos nós desejamos), serão lançados ainda em 2015 as novas edições das 
chamadas Prodav 08 a 12, voltadas à produção de conteúdo para TVs públicas; Prodecine 05, 
voltada à produção de obras cinematográficas inovadoras; e Prodav 05, voltada ao 
desenvolvimento de projetos. 
Outra chamada pública que teve seu prazo de inscrições encerrando no fim de novembro, e que 
em sua edição anterior foi responsável por um imenso avanço em potencial para a produção 
audiovisual de nosso estado é a Chamada Pública de Arranjos Regionais, que prevê a 
suplementação de recursos do FSA a editais de âmbito estadual em 25 UFs (todas, menos Rio 
e São Paulo) e suas respectivas capitais. Aguardamos para que tal cenário se repita (ou, ainda 
melhor, se amplie) em 2016, através da realização de novos editais pela SEDAC e pelo 
Fumproarte, que – não custa lembrar – serão responsáveis diretos pela entrada na combalida 
economia sul-rio-grandense de 150% dos valores que aportarem em seus respectivos editais. A 
APTC travou negociações com ambas as entidades, e de ambas obteve o encaminhamento de 
propostas de editais que, esperamos, venham a se concretizar e deem a continuidade necessária 
ao atual bom momento da produção audiovisual do Rio Grande do Sul. 
 
Planos de cultura aprovados 
 
Operou-se, no último dia 10, um verdadeiro milagre da política na Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Sul. O Plano Estadual de Cultura, que havia sido rejeitado por 24 votos a 20 em 
dezembro último, foi novamente votado, sem modificações dignas de nota, e desta vez foi 
magicamente aprovado por maciços 43 votos a 1. Em que pesem os 11 meses perdidos nesse 
processo de mudança de opinião dos parlamentares sobre a matéria, cabe aplaudir os esforços 
da SEDAC e seu titular, Victor Hugo, em reencaminhar exatamente o mesmo plano e, desta vez, 
garantir sua aprovação. 
Mais acidentado ainda, porém, foi o percurso da aprovação do Plano Municipal de Cultura. O 
prefeito José Fortunati efetuou cinco vetos ao plano elaborado em conjunto entre a SMC e o 
Conselho Municipal de Cultura, com destaque para o item que dizia respeito a fixar percentuais 
do orçamento a serem reservados para a atividade cultural. A máquina do legislativo municipal 
foi acionada, e o Plano assim mutilado pelo prefeito acabou aprovado. A se valorizar, apenas o 
fato de que, ao menos, o Plano existe e está em vigor. 
 
Nomeado o Colegiado Setorial do Audiovisual do Rio Grande do Sul 
 



Em plenária realizada no último dia 17, no Memorial do Rio Grande do Sul, foram escolhidos os 
integrantes do Colegiado Setorial do Audiovisual do Rio Grande do Sul. O evento, convocado 
pela Diretoria de Cidadania e Diversidade Cultural da Secretaria de Estado da Cultura, contou 
com a presença de representantes da APTC e outras entidades do audiovisual do Rio Grande 
do Sul. Após a eleição, o colegiado aguarda publicação de sua nomeação no Diário Oficial do 
Estado, e já encontra-se conectado a partir da criação de um grupo no WhatsApp por parte do 
titular da Diretoria supracitada, Leoveral Golzer. Eis os titulares: André Bozzetti, Bruno Polidoro, 
Darío Pajolchek, Davi de Oliveira Pinheiro, Gisele Hiltl, Isabel Oliveira, Leo Sassen, Luciano 
Moucks, Luís Alberto Pereira e Pedro Guindani. Os suplentes são: Álvaro Neto, Beto Rodrigues, 
Bruno Carvalho, Emiliano Cunha, Ismael Becker, Kiwi Bertola, Leonardo Peixoto, Marco Aurélio 
Rosa, Michele Costa e Rogério Valim. O mandato é de dois anos a contar da nomeação. 
 
Realizada a segunda edição do Sul Audiovisual Market 
 
Nos dias 24 e 25 de novembro, foi realizada a segunda edição do Sul Audiovisual Market, evento 
realizado pelo Arranjo Produtivo Local do Audiovisual do Rio Grande do Sul. O evento contou 
com a presença de executivos de diversos players do mercado – como a FOX, Universal, Arte 1, 
Fish TV, Box Brazil, A&E History, Globosat, GNT, Elo Company e EBC –, além de cerca de 60 
profissionais do audiovisual local. O evento proporcionou, ainda, mais de 40 reuniões entre 
produtores gaúchos e players. O evento contou com apoio da APTC 
 
Filmes, séries e projetos gaúchos premiados em festivais 
 
Por conta do longo intervalo entre o boletim 118 e este, a lista de sucessos dos projetos e obras 
audiovisuais de nosso estado no período  foi longa e próspera, de forma que seja mais produtivo 
listá-las objetivamente, ao invés de compor um texto informativo. Segue lista, de acordo com 
nosso levantamento (e aqui aproveitamos para solicitar aos realizadores que eventualmente não 
tenham tido seus triunfos citados que nos mantenham informados desses sucessos a partir do 
e-mail aptcrs@gmail.com): 
 
Festival do Rio (Rio de Janeiro/RJ): 
Beira-Mar (longa-metragem; produtora: Avante Filmes; direção: Filipe Matzembacher e Márcio 
Reolon) - Melhor Filme na Mostra Novos Rumos e Prêmio Especial do Júri Felix 
 
Telas - Festival Internacional de Televisão de São Paulo (São Paulo/SP): 
Meu Pai (curta-metragem; produtora: Casa de Cinema de Porto Alegre; emissora: Canal Futura; 
direção: Ana Luiza Azevedo) - Melhor Produção Infanto-Juvenil, Melhor Direção Infanto-Juvenil, 
Melhor Realização Artística Infanto-Juvenil 
Partiu?! (minissérie 4 x 26; produtora: Colateral Filmes; emissora: TVE; direção: Bruno Carvalho) 
- Melhor Direção de Série de Ficção 
O Ninho (minissérie 4 x 26; produtoras: Besouro Filmes e Avante Filmes; emissora: TVE; direção: 
Filipe Matzembacher e Márcio Reolon) - Menção Honrosa em Série de Ficção por Novos 
Talentos e Ousadia Temática 
 



Guiões (Lisboa/Portugal): 
Mergulho (roteiro de longa-metragem; roteirista: Iuli Gerbase) - Melhor Roteiro 
 
Zinebi - Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje (Bilbao/Espanha) 
O Teto Sobre Nós (curta-metragem; produtora: Tokyo Filmes; direção: Bruno Carboni) - Melhor 
Filme Latinoamericano 
 
Colchagua Cine (Colchagua/Chile): 
O Movimento do Escuro (curta-metragem; produtora: Supernatural Filmes; direção: Alexandre 
Rossi) - Melhor Curta-Metragem Internacional 
 
Close - Festival Internacional da Diversidade Sexual (Porto Alegre/RS): 
Nós Duas Descendo a Escada (longa-metragem; produtora: Rainer Cine; direção: Fabiano de 
Souza) - Melhor Longa-Metragem segundo o Júri Popular 
 
Festival de Três Passos (Três Passos/RS): 
A Pequena Vendedora de Fósforos (curta-metragem; produtora: Otto Desenhos Animados; 
direção: Kyoko Yamashita) - Melhor Curta de Animação 
Garabi Panambi: A Última Batalha do Rio Uruguai (curta-metragem; direção: Vinícius H. 
Denadai Gomes) - Melhor Curta de Temática Ambiental Água 
Villa Fitarelli (curta-metragem; produtora: Epifania Filmes; direção: Boca Migotto) - Menção 
Honrosa Memória de Cinema 
 
Encontro Nacional de Cinema e Vídeo dos Sertões (Floriano/PI): 
Castillo y el Armado (curta-metragem: produtora: Otto Desenhos Animados; direção: Pedro 
Harres) - Melhor Curta de Animação, Melhor Trilha Musical (para Felipe Puperi) e Melhor 
Fotografia (para Marco Arruda) 
 
 
Festival Internacional de Cinema da Fronteira (Bagé e Pelotas/RS) 
Mostra Internacional de Curtas-Metragens: 
O Corpo (curta-metragem; produtora: Sofá Verde Filmes; direção: Lucas Cassales) - Melhor 
Direção de Fotografia (para Arno Schuh), Melhor Ator (para Cesar Troncoso) e Melhor Direção 
O Teto Sobre Nós (curta-metragem; produtora: Tokyo Filmes; direção: Bruno Carboni) - Melhor 
Roteiro (para Bruno Carboni, Marcela Bordin e João Kowacs) 
Mostra Universitária de Curtas-Metragens: 
Sesmaria (curta-metragem; produtora: UFPEL; direção: Gabriela Lamas) - Melhor Filme e 
Melhor Direção 
Entre Nós (curta-metragem; produtora: UFPEL; direção: Maciel Fischer) - Melhor Atriz (para 
Miriam Guimarães) e Melhor Ator (para Chico Meireles) 
 
 
 
 



 
 


