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Renúncia da Presidenta e Nova Formação da Diretoria

Durante a reunião do dia 03/03/2021, a presidenta Daniela Strack anunciou sua renúncia ao
cargo.

Pelo estatuto, o vice-presidente Richard Tavares, sucessor imediato, assumiu a presidência
automaticamente. No entanto, por razões pessoais, Richard pediu uma licença por tempo
indeterminado, e quem assumiu a presidência de modo interino foi o vice-presidente Giordano
Gio.

Na vacância do cargo, segundo escalonamento previsto no estatuto, a diretoria nomeou o
então 1º Secretário Rodrigo Scheid como 2º vice-presidente, e decidiu, por unanimidade,
convocar a suplente Teresa Assis Brasil para ocupar o cargo em vacância de 3ª Secretária.

Sendo assim, a atual formação da diretoria ficou:

Presidente (em licença): Richard Tavares
1º Vice-presidente (presidente interino): Giordano Gio
2º Vice-Presidente: Rodrigo Scheid
1º Secretário: Henrique Lahude
2ª Secretária: Joana Bernardes
3ª Secretária: Teresa Assis Brasil
1º Tesoureiro: Matheus Piccoli
2º Tesoureiro: Fábio Duarte

APTC 35 ANOS

Em virtude dos 35 anos da entidade em 2020, a APTC promoveu ações comemorativas que
tiveram início dia 14 de maio, com o ao-vivo de anúncio no Instagram e a série em vídeos “Vida
Longa à APTC”,  reunindo depoimentos de todos os ex-presidentes.

Nas sextas-feiras ao longo do ano foram realizados também 16 encontros do “APTC Ao Vivo”,
cuja proposta era debater filmes gaúchos lançados nos últimos 35 anos com integrantes de
equipes e convidados. O objetivo nunca foi simplesmente homenagear os filmes, mas também
promover um diálogo entre gerações, tensionando questões centrais das obras e do cinema
gaúcho.

A curadoria dos filmes e dos participantes foi de responsabilidade da diretoria da APTC-RS. A
mediação dos debates, na maior parte dos debates, ficou sob responsabilidade do então 2º



Vice-presidente Giordano Gio, à exceção de dois debates mediados pela presidenta Daniela
Strack, de um debate mediado pelo suplente Jonatas Rubert, e de dois debates mediados
pelos convidados Ivonete Pinto e Marcus Mello. A operação técnica dos ao-vivos ficava com
Joana Bernardes, Jonatas Rubert e Fábio Baltar. Para realizar o projeto, foi contratado o
serviço Streamyard por um ano.

Demos início ao projeto com o longa “Aqueles Dois”, lançado no mesmo 1985 em que a APTC
foi fundada. A partir daí, seguiram-se debates com os filmes “Ventre Livre” (1994), “Coisa na
Roda” (1982), “O Caso do Homem Errado” (2017), “Saneamento Básico” (2007), “Até que a
Sbórnia nos Separe” (2014) e um debate duplo com os filmes “O Cárcere e a Rua” (2005) e
“Central, O Filme” (2017).

O oitavo encontro, acerca do filme “Inverno” (1982), foi marcado pela fala racista de uma
convidada. O caso tomou proporções midiáticas e jurídicas e em agosto o Ministério Público
recomendou a retirada do vídeo do ar.

O projeto, após uma pausa, voltou com uma edição especial, realizada em parceria com o
Coletivo Macumba Lab, sobre o longa “Um É Pouco, Dois é Bom” (1970) e o curta “Quero ir
para Los Angeles” (2019). Em seguida, seguiram-se os debates dos filmes “Porto dos Mortos”
(2010) e “Anahy de las Misiones” (1997). As últimas quatro edições do projeto não foram
centradas em um único filme, foram edições especiais: uma conversa com os atores Araci
Esteves e Sirmar Antunes sobre suas trajetórias; uma conversa sobre a obra de Teixeirinha,
com profissionais que trabalharam em suas obras e pesquisadores; e dois debates sobre os
curtas premiados na Mostra Gaúcha do Festival de Gramado de 2020, renovando a parceria
com a Cinemateca Capitólio, que vem sendo realizada desde 2017.

Apesar dos percalços e erros pontuais, o projeto cumpriu o objetivo de resgatar a memória do
cinema feito no Rio Grande do Sul, tensionando e ressignificando as obras discutidas,
contando com mais de 70 participantes, entre realizadores, técnicos, atores e pesquisadores.

ENCONTROS APTC

Durante o ano de 2020 aconteceram cinco Encontros APTC no formato online, visando ampliar
discussões e tirar dúvidas sobre editais, políticas públicas e o mercado audiovisual. Foram
eles: "Edital FAC Digital", "Editais de Fomento Audiovisual Secult NH", " Filmando em Tempos
de Pandemia", "Políticas Públicas para Pensar o Audiovisual" em parceria com a APAN" e
"Apresentação e Tira-dúvidas dos Editais Aldir Blanc".

GUIA DE ORIENTAÇÃO PARA O SETOR AUDIOVISUAL

http://www.mpf.mp.br/rs/sala-de-imprensa/noticias-rs/mpf-rs-recomenda-a-aptc-que-remova-publicacao-de-live-na-qual-houve-manifestacao-racista
http://www.mpf.mp.br/rs/sala-de-imprensa/noticias-rs/mpf-rs-recomenda-a-aptc-que-remova-publicacao-de-live-na-qual-houve-manifestacao-racista


O Guia de Orientação para o Setor Audiovisual foi elaborado pela Associação Profissional de
Técnicos Cinematográficos do Rio Grande do Sul (APTC-RS) em conjunto com o Sindicato da
Indústria Audiovisual (SIAV-RS) e com o apoio da Secretaria de Estado da Cultura do RS,
através do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), da Coordenação de Cinema e Audiovisual –
Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre e da Porto Alegre Film Commission –
Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre.

O Guia de Orientação AV tem como objetivo apresentar diretrizes para realização das
atividades audiovisuais no Rio Grande do Sul, obedecendo ao Modelo de Distanciamento
Controlado determinado pelo Estado, e estabelecendo padrões sanitários básicos para a
produção de conteúdo audiovisual durante as medidas de contenção à pandemia do Covid-19.

O documento foi construído com ampla participação de profissionais do setor, reunindo cerca
de 200 profissionais na sua elaboração, e será constantemente atualizado a partir das novas
recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), dos órgãos governamentais
responsáveis e das experiências dos profissionais envolvidos na aplicação do Guia de
Orientação AV.

Desde o lançamento do Guia, houveram duas atualizações a partir dos decretos estaduais
acerca da pandemia.

A primeira delas no dia 10/09/2020. As principais mudanças foram:

– Inclusão do Mapa de Riscos, sistema adotado por empresas como a Netflix e a Rede
Globo, permitindo a divisão do espaço de filmagem em três áreas distintas com o objetivo
de distribuir melhor a equipe no ambiente de filmagem facilitando a manutenção das
medidas de distanciamento entre pessoas;

– Em conformidade com a atualização do decreto estadual, possibilidade de filmagem
presencial em bandeira vermelha.

A segunda, no dia 23/02/2021. As principais mudanças foram:

- Estão suspensas as atividades não essenciais no período noturno, das 20h às 5h.
(DECRETO Nº 55.769, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021);

- É permitido que as produções obedeçam às orientações deste Guia até o limite das
restrições da bandeira anterior naqueles municípios que adotaram a cogestão estadual
(DECRETO Nº 55.768, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021), desde que observados os
decretos municipais.



Também foram reforçadas as medidas de segurança no uso de EPIs, além do aumento da
exigência para realização de testes e da inclusão de novas medidas preventivas para o
momento das refeições.

EDITAIS DE FOMENTO DA SECULT DE NOVO HAMBURGO

Ao fim do primeiro semestre de 2020, a SECULT de Novo Hamburgo lançou cinco editais
voltados ao fomento do audiovisual em parceria com a Ancine: fomento à realização de curso
de capacitação; desenvolvimento à produção audiovisual; fomento à produção audiovisual;
fomento à produção de jogos eletrônicos e fomento à realização de festival. A situação atual
dos editais é que no dia 10 de fevereiro de 2021 foi publicado o resultado final da etapa de
seleção. É possível acompanhar o andamento do processo desde a abertura de inscrições, no
dia 17 de março de 2020, até a publicação dos resultados finais na data sinalizada
anteriormente:
https://www.novohamburgo.rs.gov.br/secult/editais/secult-lanca-edital-fomento-parceria-agencia
-nacional-cinema-ancine.

Tendo conhecimento do objetivo da cidade em voltar sua atenção para o mercado audiovisual,
a APTC já havia se aproximado da SECULT para conhecer a estrutura do Polo Audiovisual de
Novo Hamburgo, a convite do secretário de cultura Ralfe Cardoso, em 2019.

Durante a etapa de inscrições dos editais, a APTC esteve aberta a receber opiniões e
comentários dos associados em relação aos mesmos. Vários questionamentos surgiram
durante as reuniões e devido a isso a diretoria articulou uma maneira de comunicar as dúvidas
dos associados à Secretaria. Entre os associados interessados formou-se um GT de
produtores executivos que leram as minutas dos editais, produção e desenvolvimento, e
elaboraram um documento com dúvidas a ser enviado à SECULT. A partir do envio do
documento à SECULT e o retorno deles, a APTC e o secretário Ralfe Cardoso optaram por
realizar um ao vivo tira-dúvidas sobre os editais. O ao vivo ocorreu no dia 18 de junho de 2020
e pode ser acessado no link: https://www.youtube.com/watch?v=S9wdvCuhi0I. O contato com a
SECULT se manteve sempre que surgiram dúvidas dos associados quanto aos editais.

EDITAL ENTRE FRONTEIRAS

No dia 16 dezembro de 2019 foi lançado o Edital SEDAC Nº13/2019 Fac Audiovisual entre
Fronteiras. Atualmente, o edital está em processo de homologação do resultado definitivo,
desde 19 de outubro de 2020. É possível acompanhar o andamento do edital na página de
editais do site do Pró-cultura, no link: http://www.procultura.rs.gov.br/index.php?menu=facinf.

O edital foi uma parceria entre o Instituto Estadual de Cinema (Iecine) e o Instituto de Artes
Audiovisuales de Misiones (IAAviM), que juntos lançaram dois editais no mesmo dia, um em

https://www.novohamburgo.rs.gov.br/secult/editais/secult-lanca-edital-fomento-parceria-agencia-nacional-cinema-ancine
https://www.novohamburgo.rs.gov.br/secult/editais/secult-lanca-edital-fomento-parceria-agencia-nacional-cinema-ancine
https://www.youtube.com/watch?v=S9wdvCuhi0I
http://www.procultura.rs.gov.br/index.php?menu=facinf


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 foi
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. Para o edital de Misiones era necessária a presença de ao
menos dois técnicos gaúchos ocupando funções de cabeça de núcleo. Os técnicos gaúchos
interessados em participar do intercâmbio, nos projetos de Misiones, precisavam ser
associados à entidade. Ao todo foram 44 associados da APTC que se cadastraram para fazer
parte da relação de técnicos cinematográficos que foi enviada ao Instituto parceiro.

Além disso, a partir de relatos oriundos de associados devido a pandemia, houveram
dificuldades para a execução dos projetos. A entidade posicionou-se oficialmente junto ao
IECINE sinalizando que as filmagens deveriam acontecer de maneira segura, respeitando os
protocolos e não colocando nenhum técnico em risco.

AÇÕES EMERGENCIAIS - COVID 19

Cestas Básicas

Ao longo do ano de 2020 a APTC colaborou com o cadastro e repasse de cestas básicas para
profissionais do audiovisual que foram atingidos pela pandemia. Ao todo foram distribuídas
mais de 200 cestas básicas. Para 2021 essa ação ainda não foi renovada, mas já existem
conversas junto à nova gestão da prefeitura. Essa foi uma ação conjunta entre Secretaria
Municipal de Cultura (SMC POA), a Fundação de Assistência Social e Cidadania (FASC) e
APTC-RS. Além desta ação, a APTC também participou da compra e distribuição de mais 10
cestas básicas junto ao Fórum de Ação Permanente da Cultura.

Fundos ICAB 2020 e 2021

Em abril de 2020 o ICAB (Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros) em parceria com a
empresa Netflix, lançou um “fundo emergencial de apoio à comunidade criativa brasileira”.
Consistindo de 5 milhões de reais e atingindo até 5 mil profissionais, o fundo era direcionado
aos trabalhadores e freelancers da indústria audiovisual afetados pela pandemia.

Agora em 2021 o ICAB também está gerindo o “Fundo Amazon Studios e Prime Video de apoio
aos profissionais do audiovisual brasileiro”, constituído de 5,3 milhões de reais. As inscrições
permanecerão abertas por no máximo 4 meses ou até que os recursos estejam esgotados.
Para se inscrever, basta acessar o site oficial do fundo pelo link icabrasil.org/fundoamazon.

Além de divulgar os dois fundos a APTC fornece, para associados que não possuam DRT,
atestados do exercício da função. Se este é o seu caso, envie um e-mail solicitando o modelo

http://icabrasil.org/2016/index.php/mediateca-reader/amazon-prime-video-destinara-doacao-para-apoio-a-producao-audiovisual-brasileira.html
http://icabrasil.org/fundoamazon


de documento.

Lei Aldir Blanc

A Lei Aldir Blanc (lei nº 14.017), de autoria da deputada Benedita da Silva (PT - RJ) e relatoria
da deputada Jandira Feghalli (PCdoB – RJ) foi sancionada em 20 de junho de 2020 com a
previsão do repasse de R$3 bilhões a estados e municípios como forma de auxílio ao setor
cultural. O montante recorde de recursos é proveniente do Fundo Nacional de Cultural e possui
caráter emergencial para artistas, profissionais da cultura e espaços culturais afetados pela
pandemia. Regulamentada em 17 de agosto de 2020, a lei prevê repasses através de três
incisos:

Inciso I -  renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura.

Inciso II - subsídio mensal para manutenção de espaços artísticos e culturais,
microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações
culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força das
medidas de isolamento social.

Inciso III – fomento através editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e
serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de
agentes, de espaços […].

O Rio Grande do Sul recebeu o total de R$150 milhões, sendo R$70 milhões para
operacionalizar através do estado (incisos I e III) e R$85 milhões distribuídos aos municípios
(incisos II e III). A urgência do empenho desses valores, até 31/12/2020, mobilizou grandes
esforços da diretoria e associadas(os) da APTC para articulações junto às esferas estadual e
municipal. Nossa entidade participou ativamente das discussões para a elaboração das
diretrizes das ações dos incisos e posteriormente tirando dúvidas e auxiliando profissionais na
inscrição junto a auxílios e editais.

Em balanço divulgado em janeiro, a SEDAC-RS afirmou que executou R$ 74,4 milhões da
LAB, sendo R$ 69,7 milhões repassados pela União ao Estado e outros R$ 4,6 milhões de
recursos não aplicados pelos municípios gaúchos. O total executado representa 99,98% do
valor recebido pelo governo do RS. A Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre ainda
não divulgou um balanço final. No momento, o setor aguarda com expectativa a prorrogação da
lei. Ela pode ocorrer atualmente em duas frente: através do PL 795/2021, aprovado nesta
semana (27/03) no senado e através de mobilização para pressionar Secretaria Especial da
Cultura a estabelecer de um novo decreto. Estima-se que 65% do total dos 3 bilhões não
tenham sido utilizados.

NÚCLEO DE COMBATE AO ASSÉDIO



A partir da movimentação do “Me Too Brasil” e do “Corta!”, a APTC deu início à formação do
chamado Núcleo de Combate ao Assédio. O objetivo é que o Núcleo seja desvinculado da
diretoria e com comunicação própria através de um e-mail separado, para que assim se crie um
ambiente mais seguro e recluso. Foram realizados dois encontros online em outubro e
dezembro de 2020, que contaram com quase 40 mulheres do audiovisual gaúcho e também
com a presença de duas advogadas do Escritório Direito Social e uma psicóloga. O primeiro
encontro teve como foco entender os tipos de assédio e como identificá-los, enquanto o
segundo propôs um espaço maior de escuta para que as mulheres trouxessem seus relatos. O
Núcleo visa, em seus próximos passos, elaborar um material informativo e cartilhas, assim
como ampliar a rede de apoio.

ASSESSORIA JURÍDICA

Desde novembro de 2020 iniciamos um convênio de segurança jurídica individual, para
associados(as), com o escritório Direito Social, que também está prestando o serviço para a
APTC. Os(as) optantes pelo convênio podem usufruir de serviços jurí dicos que compreendem a
realização de consultas presenciais, por telefone ou email, ajuizamento e acompanhamento de
ações judiciais, defesas em processos administrativos e demais procedimentos judiciais e
extrajudiciais. Pelo custo de R$48,00 anuais que é pago à APTC (no ano seguinte ao da
assinatura) que repassa os valores ao escritório. Como o convênio de 2020 não durou o ano
todo, aquelas que optaram antes de 2021 pagam somente R$20,00.

MAPEAMENTO - PROFISSIONAIS DO AUDIOVISUAL DO RS

Lançamos, em 15 de abril de 2020, uma campanha de mapeamento dos profissionais do
audiovisual do estado do Rio Grande do Sul, com objetivo de partir dos resultados para o
planejamento de outras ações e projetos da entidade junto às instituições públicas e privadas.
Para isso elaboramos um formulário que foi amplamente divulgado, a ser preenchido pelos
profissionais do setor e com a parceira do graduando em economia Gabriel Zaffari, foram
analisados os dados.

Dentre outros indicativos, foram mais de 380 respostas sendo:

- 74,3% de não associados
- 77,8% de Porto Alegre
- 61,2% entre 18 e 40 anos, 34% entre 41 e
60 anos e 4,5% acima dos 60
- 61,8% homens, 36,6% mulheres e 1,6%
de gênero não identificado

- 64,4% sem filhos, 20,9% com 1 filho e
14,7% com 2 ou mais filhos
- 87,4% de cor branca, 12,1% preta ou
parda e 0,5% indígenas
- 63,1% com ensino superior, 37% sem
- 17,8% diretora(e)s
- 42,1% com DRT



- 82,7% sem vínculo empregatício
- 45,8% usuária(o)s do SUS
- 45,3% contribuintes à Previdência Social,
4,5% privada e 48,3% não contribuintes.

- 68,4% trabalhando majoritária ou
exclusivamente com conteúdo e 31,7%
majoritária ou exclusivamente com
publicidade.

CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA

A APTC foi uma das entidades audiovisuais do Rio Grande do Sul a estar apta a indicar nomes
para ocupar duas cadeiras do Conselho Estadual de Cultura. O envio da documentação
ocorreu até o dia 25 de junho de 2020. Ao todo, seis entidades estavam aptas a indicar nomes
ao CEC. Foram quatro indicações enviadas, duas como titulares, Valéria Verba e Saturnino
Rocha, e duas como suplentes, Alice Urbim e Giuliano Lucas O resultado das eleições foi um
empate. Os nomes indicados pela APTC somaram um total de três votos, sendo os mesmos
indicados pelo SIAV e Fundacine. Porém, como o primeiro critério de desempate da eleição é a
faixa etária, os nomes indicados pelas outras entidades foram eleitos, Ivone Grazzi Keske e
Manuel Antonio Fortes.

Mas, logo em seguida, ambos conselheiros renunciaram aos seus cargos, permitindo que,
naquele momento, os suplentes dos indicados pelas outras entidades, assumissem. A situação
gerou dúvidas por parte do setor, fazendo com que tanto a APTC quanto outras entidades
questionassem ao CEC, e ao seu presidente, a validade das ações. Após reivindicações junto
ao Conselho, este concluiu que o mesmo critério de desempate utilizado para os titulares
também cabia aos suplentes. Sendo assim, assumiram as cadeiras do audiovisual,
representando o nosso setor, Alice Urbim e Luis Antônio Pereira.

Desde então, a conselheira Alice Urbim tem participado semanalmente das reuniões da APTC,
trazendo relatos sobre as reuniões do CEC para apreciação da diretoria e demais pessoas
associadas à APTC.

SAÍDA DA SEDE

Em fevereiro de 2021 a APTC se despediu daquela que foi sua sede ao longo de 25 anos. O
sobrado da Barão do Teffé, 252, sede do Sindicato dos Radialistas do Rio Grande do Sul,
acolheu não apenas o acervo e documentação da entidade, mas também muitos dos principais
debates sobre os rumos do audiovisual no Rio Grande do Sul. Em 1996, nossa entidade migrou
de uma sala na Rua General Vitorino, no centro, para o espaço gentilmente oferecido pelo
Sindicato dos Radialistas em sua sede no Menino Deus. Lá permanecemos por duas décadas
e meia. O acervo está temporariamente acomodado em espaço oferecido pela Casa de
Cinema de Porto Alegre. Ainda que alguns espaços tenham sido oferecidos, por hora, não
temos novidades sobre a futura sede da APTC-RS, o que será discutido e definido nas
próximas semanas.



CONTRATAÇÃO DE ESTÁGIO

Após um processo de seleção ocorrido no final de 2020, a Associação contratou para um
estágio remunerado na entidade, a estudante da UFPEL Mayummi Aragão. O contrato
assinado em janeiro de 2021 tem duração de quatro meses, podendo ser renovado. Mayummi
Aragão é estudante de Cinema e Audiovisual pela UFPel. Atua nas áreas de direção de arte,
assistência de direção e roteiro. É membro do Coletivo Teté, organizadora e curadora da
Mostra de Cinema Negro de Pelotas, além de se encontrar pesquisadora na área do
Audiovisual.

PROMOÇÕES E CONGELAMENTOS DE ANUIDADES

Conforme definido na assembléia de 29/06/2020:

Devido às complicações da pandemia, as anuidades relativas ao ano de 2020 foram
congeladas. Nenhum associado ou associada precisou pagar a taxa anual. Assim sendo, quem
contribuiu em 2019 encontra-se em dia. Associades que contribuíram em 2020 estão
automaticamente adimplentes em 2021. Os novos associades de 2020 não foram incluídos
neste regime. Para quem se associou ao longo do segundo semestre, foi cobrado apenas o
valor referente a meia anuidade (R$50,00), mas estará em dia apenas com o ano corrente,
devendo pagar 2021. Foi fixado como prazo para pagamento das anuidades no mês de março
(mas podendo ocorrer o pagamento depois para quem preferir).

Em março de 2021 foi lançada uma promoção para regularização das anuidades.
Considerando as dificuldades da pandemia, o valor da anuidade correspondente a 2021 ficou
R$80,00 durante todo o mês.

Agora em abril estamos lançando uma promoção para aproximação de novos associados,
cobrando R$50,00 pelas anuidades. A promoção vai até dia 30 de abril.

LABORATÓRIO IECINE

No mês de março deste ano a APTC foi chamada novamente a auxiliar na proposta de
aquisição de equipamentos para o laboratório IECINE. As aquisições foram divididas em três
metas: fotografia, som e pós-produção. Quando a primeira listagem de equipamentos foi criada,
a demanda passada para nossa entidade foi a de montar a melhor estrutura possível com a
verba disponível. No entanto, com o decorrer do processo burocrático a demanda mudou. Em
reunião conjunta com representantes da SEDAC, e IECINE, foi solicitado que a APTC refaça a
listagem de equipamentos sem descrições de marcas específicas para os mesmos, visto que



no processo de licitação somente requisitos técnicos podem ser atendidos, não sendo aceitas
preferências por modelo ou marca. Até o momento a lista de equipamentos de fotografia foi
refeita com auxílio fundamental dos associados Lívia Pasqual e Bruno Polidoro. Durante os
próximos meses serão refeitas as listas de som e pós-produção, com auxílio do maior número
possível de técnicos. Além disso, conforme debatido com associados em reunião, precisamos
manter diálogo com IECINE sobre o futuro desses equipamentos, como se dará sua
preservação e manutenção quando o laboratório estiver ativo. O laboratório teve sua
divulgação oficial em live no dia 23/03/2021, onde foi batizado em homenagem ao cineasta
Odilon Lopez e terá sede no quinto andar da Casa de Cultura Mário Quintana.

IDENTIDADE VISUAL E SITE

Foi dado andamento à renovação da identidade visual da associação, como proposto na
assembleia extraordinária de dezembro de 2019. A ação fez parte das comemorações dos 35
anos da APTC-RS, que por motivos pandêmicos, se estenderam de 2020 também para 2021.

O artista Leo Lage, cujo talento foi visto em diferentes produções de destaque do nosso
cinema, como “Raia 4”, “Legalidade”, “Irmã” e “Dromedário no Asfalto”, além de em eventos
como o FRAPA, criou um belo logo para a associação. Num referencial moderno, temos uma
nova tipografia e o detalhe em vermelho, cor sempre identificada com a luta por direitos e
ideais, mas que também é a cor da luz do REC de nossas câmeras e gravadores, uma cor de
alerta, importante para os tempos que se avizinham.

O site da entidade no Wordpress também foi reorganizado, tornando as informações mais
acessíveis e renovando-se visualmente.

https://aptcrs.wordpress.com/

