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EVENTO CENSURA NUNCA MAIS E ENCONTROS APTC 
 
Entre as ações da diretoria da APTC, biênio 2019-2021, está a manutenção do projeto iniciado 
pela diretoria anterior intitulado Encontros APTC. Até o momento, em 2019, foram realizados 
dois eventos, o primeiro com a temática da censura e o segundo com a da animação.  
 
Entre os dias 30 e 31 de setembro promovemos a “Mostra Cinema e Censura” em parceria com 
o CineBancários, o Clube de Cultura e o Movimenta Cineclubes de Pernambuco. No primeiro dia 
do evento, foram exibidos 5 filmes censurados em 2019 com curadoria do Movimenta Cineclubes 
de Pernambuco em uma sessão realizada no Cinebancários. A sessão era composta de três 
curtas-metragens proibidos na Mostra do Filme Marginal no Rio de Janeiro: Nosso Sagrado 
(Fernanda Souza, Gabriel Barbosa e Jorge Santana, 2018), Mente Aberta (Getúlio Ribeiro, 2019) 
e Rebento (Vinicius Eliziário, 2019). Além destes, outros dois curtas relacionados aos projetos 
selecionados no Edital de TVs públicas, suspenso pelo Governo Bolsonaro devido às temáticas 
de diversidade de gênero e sexualidade foram exibidos: Afronte (Bruno Victor Santos e Marcus 
Azevedo, 2018), que seria desenvolvido em um projeto de série; e Aqueles Dois (Emerson 
Maranhão, 2018), curta de um diretor que também teve um projeto barrado no edital. No dia 
seguinte a exibição, aconteceu um debate sobre censura no Clube de Cultura. Os convidados 
para debater o assunto foram Giba Assis Brasil, Thais Furtado e Paulo Ricardo Moraes. 
 
A segunda edição do encontro aconteceu no Clube de Cultura, dia 07 novembro, com a temática 
animação. “Encontros APTC – Animação!” foi uma roda de conversa visando aproximar os 
animadores de outros setores da cadeia audiovisual, criando assim uma ponte de comunicação 
entre as diversas maneiras de se fazer cinema. Entre os participantes, foram convidados 
profissionais atuantes no mercado da animação do Rio Grande do Sul, Otto Guerra, Maíra 
Coelho, Frederico Pinto, Marina Kerber, Lisandro Santos. Além da participação remota de Carla 
Schneider e convidados do curso de animação da UFPEL via video call. Debateram-se, no 
evento, questões pertinentes para os setor como a identidade da animação gaúcha, a pluralidade 
de técnicas e de campos de atuação (cinema, publicidade, televisão, artes visuais), distribuição 
de animação, as dificuldades que o setor enfrenta na confecção de editais e realização de 
festivais, a maneira como o setor se organiza politicamente, e a presença da animação nas 
universidades.  
 
Está previsto para 2020 a continuidade do projeto. Em breve mais informações serão divulgadas. 
 
 

PRÓ-CULTURA: MUDANÇA NA LEI E EDITAL DO FAC 
 
O Diretor do Departamento de Fomento da Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul, Rafael 
Balle, vem fazendo apresentações durante o ano de 2019 visando informar a cadeia cultural 



gaúcha sobre alterações a serem feitas na Lei para o sistema do Pró-cultura. A APTC recebeu 
associados nas reuniões da diretoria para debater o assunto e pediu por opiniões via e-mail para 
que elas fossem encaminhadas ao Rafael Balle. Os principais pontos levantados pelos 
associados foram: jetons, banco de pareceristas e a não redução do valor arrecadado pela LIC 
que alimenta o FAC. Além de contatar o Rafael, a APTC também esteve presente na audiência 
pública, do dia 16/09, que debateu sobre as mudanças e atualizações no sistema Pró-cultura. 
Na audiência, a maior parte dos argumentos contrários às mudanças foram apresentados pelo 
SATED. Eles apresentaram cálculos sobre a redução de 25% para 10%. A maioria dos presentes 
acreditava que o ideal para os investimentos seria por escalonamento, de acordo com o tamanho 
da empresa e o valor investido. Ao final da audiência, ficou decidido que a Secretaria deveria 
criar um GT técnico para trabalhar de forma mais aprofundada no projeto de lei. A Secretaria 
optou por não realizar o GT, limitando-se a uma discussão com os representantes dos 
Colegiados Setoriais no dia 13 de novembro. O Projeto de Lei foi encaminhado para a 
Assembléia Legislativa na semana seguinte à discussão com os colegiados e mantém a medida 
da redução da contrapartida do patrocinador de 25 para 10%. 
 
Assim que lançado o Edital SEDAC nº 05/2019 Pró-cultura RS FAC do Audiovisual II, APTC e 
SIAV fizeram um documento sinalizando os itens problemáticos do Edital aos quais deveriam 
passar por mudanças visando um olhar mais de acordo com o mercado audiovisual. 
Apontamentos quanto às restrições de número de projetos por produtoras, não possibilidade dos 
diretores trabalharem em outras funções em outros projetos, entregas acima do necessário, além 
de outras, foram sinalizados no documento. Além disso, a APTC convidou Rafael Balle para uma 
reunião da entidade, ao qual ele compareceu, e foram abordados todos os pontos pessoalmente 
com ele. A SEDAC recebeu o documento e analisou, junto ao que foi apontado pessoalmente, 
internamente as mudanças possíveis e acabou optando apenas por mudanças na composição 
textual do Edital, com medo de que se houvessem mudanças estruturais o Edital pudesse vir a 
ser impugnado pela situação da ANCINE naquele momento. A Após as mudanças ocorridas, a 
APTC tentou novamente sensibilizar a SEDAC quanto às possíveis alterações, mas sem 
sucesso.  
 
A pedido do Pró-Cultura, a APTC e o SIAV indicaram oito nomes de realizadores e pessoas 
ligadas ao cinema aqui no RS para integrarem parte da comissão de avaliação do Edital. Parte 
das indicações foram aceitas pelo Conselho Estadual de Cultura e também pela SEDAC. O 
processo de avaliação está previsto para começar na primeira semana de dezembro. 
 
Após a listagem dos projetos habilitados e inabilitados no Edital, a APTC recebeu os associados 
na reunião da diretoria para que se pudesse conversar entre os presentes sobre fatores de 
inabilitação e quais medidas poderiam ser tomadas pelos próprios produtores e pela entidade 
para auxílio no processo de recurso. A APTC contatou SEDAC e IECINE sobre o assunto. 
 
 
CONTRATUALIZAÇÃO DO CAPITÓLIO E COORDENAÇÃO DE CINEMA E AUDIOVISUAL 

A APTC vem mobilizando forças junto a outras entidades e ao Conselho Consultivo do Capitólio 
visando que o assunto da contratualização da Cinemateca Capitólio seja tratado da maneira mais 



transparente possível por parte do Município de Porto Alegre. Assim possibilitando que as 
entidades, a classe, os servidores e o público geral tenham como se comunicar com a Prefeitura 
e colocar na conversa suas opiniões sobre o assunto. Com isto em mente, a entidade organizou 
a audiência pública “APTC Debate: o futuro da Cinemateca Capitólio”, no dia 29/07, com a 
presença de representantes da Prefeitura, incluindo o Secretário Municipal da Cultura Luciano 
Alabarse, a então Coordenadora de Cinema, Vídeo e Fotografia, Andreia Vigo, dois 
representantes da Secretaria Municipal de Parcerias Estratégicas, Tiago Ribeiro, Secretário da 
pasta, e Michele Teixeira, além de um representante da atual parceira na gestão do espaço, a 
Fundacine. No evento ficou visível a posição contrária a contratualização por parte do público 
presente, com demonstração de dados e exemplos por partes de muitos quanto a falta de razões 
para a contratualização de um espaço que vem operando muito bem dentro do comando do 
município. Além disto, a APTC também participou de outra audiência pública sobre o assunto 
que ocorreu no dia 03/09.  
 
Após a saída de Andreia Vigo da Coordenação de Cinema, Vídeo e Fotografia da SMC, APTC, 
ACCIRS e SIAV trabalharam juntos no levantamento de nomes para a substituição do posto. 
Entre reuniões realizadas com Luciano Alabarse e com o Conselho Consultivo da Cinemateca 
as entidades indicaram três nomes para Luciano. Foi feita reunião presencial com o Secretário 
Municipal de Cultura para se conversar sobre as indicações e tratar das qualificações de cada 
um dos nomes. Ao fim, Daniela Mazzilli, um dos nomes indicados, assumiu no dia 31/10. Ela já 
está trabalhando e se inteirando de todos os assuntos referentes a Cinemateca Capitólio. 
 
Com a nomeação de Daniela Mazzilli, APTC e SIAV foram chamados para uma reunião com a 
atual coordenadora no dia 19 de novembro para discutir o processo de contratualização da 
Cinemateca Capitólio. Neste momento, a Secretaria Municipal de Parcerias Estratégicas está 
elaborando o termo de referência, documento base para a formulação do edital de 
contratualização, o prazo inicial era de que o termo ficasse pronto no dia 8 de novembro, o que 
não ocorreu. Há uma certa tensão de que o edital possa ser lançado em dezembro, no período 
próximo ao Natal e o Ano Novo. Mazzilli disse achar importantíssima a participação das entidades 
no processo, para evitar possíveis danos à Cinemateca. Nesse sentido, será agendada uma 
reunião entre as entidades, a Coordenação e as técnicas da SMPE responsáveis pelo projeto. 
 
 

 
AVANÇOS NA SETORIAL 

 
Na segunda-feira, dia 11 de novembro, foi realizada a reunião do colegiado setorial do 
audiovisual do estado do Rio Grande do Sul. A reunião foi conduzida por Pedro Guindani, ex-
presidente da APTC, que assumiu interinamente a presidência do colegiado. Foram definidas 
novas datas para as próximas reuniões a fim de elaborar uma plano setorial para o audiovisual. 
Serão tomados como exemplo os planos setoriais já realizados nas áreas de dança, teatro e 
circo. Esses planos devem ser estudados pelos conselheiros para que sejam propostas ações 
assertivas, concisas e diretas, com ênfase em cinco pilares estruturais do audiovisual: 
Qualificação, Produção, Difusão, Memória e Preservação. No dia 25/11, foi realizada a segunda 



reunião do Colegiado onde se aprofundou a discussão sobre o plano setorial a ser apresentado 
no Fórum dos colegiados, previsto para o dia 09/12 na Casa de Cultura Mario Quintana. A 
plenária para nova composição do Colegiado do Setorial do Audiovisual está prevista para março 
de 2020. 
 
 

OUTRAS AÇÕES 
 

- A presidenta Daniela Strack representou a APTC no Encontros TECCINE deste ano, com 
a temática “Produzindo no Caos”;  

- A APTC também esteve em um encontro para conversar sobre a produção 
cinematográfica no interior, evento que ocorreu em Pelotas dentro da programação da 
Mostra Adentro;  

- A presidenta Daniela Strack representou a APTC no Mercado Entre Fronteiras, encontro 
promovido pela Red Entre Fronteiras durante os dias 5 e 8 de novembro na cidade de 
Posadas, Argentina. Na ocasião, foi firmada a participação oficial da entidade junto à Red, 
organização que tem o objetivo de dar assistência integral ao setor, propiciando 
condições favoráveis para o desenvolvimento da atividade audiovisual em todas as suas 
dimensões na região entre fronteiras composta pela Argentina, Paraguai e o sul do Brasil 
(Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná). Além disso, houve o anúncio de um edital 
em parceria com o Instituto Estadual de Cinema (Iecine) e o Instituto de Artes 
Audiovisuales de Misiones (IAAviM), a ser lançado ainda este ano. Serão dois editais 
lançados no mesmo dia, um em cada estado (Misiones e Rio Grande do Sul), no valor de 
R$200 mil reais cada, contemplando projetos que privilegiam o intercâmbio entre os 
técnicos dos dois estados. A APTC será apoiadora do edital, participando de sua 
composição junto ao Iecine e também cedendo a sua relação de técnicos associados 
para o IAAviM, facilitando o contato entre produtores e profissionais dos diferentes 
estados. Também foi feito o anúncio do próximo Mercado Entre Fronteiras, a ser realizado 
em 2020 em Porto Alegre pelo Iecine e com o apoio das entidades representativas do 
setor no Rio Grande do Sul.  

 


