
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DOCUMENTARISTAS E 

CURTAMETRAGISTAS DO RN DO DIA 05 DE JUNHO DE 2018 

  

No dia 5 de junho de 2018, na sala 7 do LABCOM/UFRN, das 19h às 21h30, reuniram-se 

em Assembleia Geral alguns membros da diretoria, realizadores independentes e 

associados da Associação Brasileira de Documentaristas e Curtas-metragistas do Rio 

Grande do Norte – ABDeC-RN: Babi Baracho, Paula Vanina, Dênia Cruz, Diana Coelho, 

Tereza Duarte, Eudes, Rose, Tázio Silvestre, Bruno Moura, Ianne Freire, Gustavo Guedes, 

Bruna Hertzel e Manoel Batista, para tratar os seguintes pontos de pauta: 1) Informes; 

2) Mudanças no estatuto da ABDeC/RN; 3) Cine Natal 2018; 4) Tabela de referências. 

 

1) INFORMES 

 Membros da atual gestão da ABDeC/RN se reuniram com Amaury Jr, novo diretor 

da Fundação Jose Augusto.  Dênia relatou que foi passado para Amaury um 

panorama sobre o cenário audiovisual potiguar, apontando para as principais 

demandas do setor atualmente. A pauta da reunião foi a discussão da Lei do 

Audiovisual, pensada durante a gestão de Mineiro, e a criação de um edital a 

nível estadual. A FJA não dispõe hoje de verba para o edital e precisaremos 

articular com outras fontes. Num outro momento, foi conversado com Mineiro 

acerca de uma ementa parlamentar, que seria destinada a FJA para abertura 

desse edital. Mineiro ficou de rearticular a ementa. Também foi contatada a 

Deputada Zenaide, para o mesmo fim. Se conseguirmos as ementas, a verba será 

destinada a FJA que, por sua vez, acionará os Arranjos Regionais da Ancine/FSA, 

para complementação.   

 Paula Vanina falou sobre o GT da Lei do Audiovisual, criado na última Assembleia, 

com o propósito de estudar a lei e formas de adequação para a realidade local. 

Ninguém tomou à frente e o GT ainda não iniciou trabalho.  

 O Festival Goiamum Audiovisual acontece de 6 a 10 de junho, no Solar Bela Vista, 

e a programação completa está disponível: http://bit.ly/programacaoGoiamum9 

 O edital da Cosern encontra-se aberto até o dia 18 de junho. Agora os projetos 

precisam estar inscritos e aprovados na Lei Câmara Cascudo para concorrer.  

 O edital de economia criativa do Sebrae/RN encontra-se aberto até o dia 05 de 

julho. 

 

2) MUDANÇAS NO ESTATUTO DA ABDeC/RN  

 Babi pontuou mudanças no estatuto da ABDeC/RN, sugestões dadas pela 

diretoria e associados na última Assembleia. Foi discutido os pontos e votado 

com os presentes. Até a próxima terça-feira, dia 12, a ABDeC disponibilizará no 

grupo de e-mails do Fórum Audiovisual a minuta do estatuto. Até o dia 19 de 



junho, todos poderão opinar e/ou sugerir mudanças. Será agendada uma nova 

Assembleia para firmar o novo estatuto da Associação. 

 

 

3) CINE NATAL 2018  

 Bruna Hertzel entrou em contato com a Ancine, a fim de se informar sobre a 

abertura do edital de arranjos regionais. Bruna foi informada que a Ancine 

suspendeu, por hora, a abertura dos editais, até que se resolva a prestação de 

contas do FSA. 

Como já foi divulgado, a Funcarte dispõe de R$200.000,00 para o Cine Natal, que 

se transformará em R$1.000.000,00 com a complementação dos arranjos 

regionais. A verba da Funcarte foi bloqueada para que não haja uso da mesma 

em outra atividade. Porém, como tivemos a mudança de prefeito, estando agora 

no cargo Álvaro Dias, não sabemos se os funcionários da Funcarte mudarão e se 

a verba destinada ao Cine Natal corre o risco de ser usada. Foi de comum acordo 

que não vale a pena abrir um edital com esse valor, sem os arranjos regionais, e 

devemos aguardar. Sendo assim, Bruna ficou de marcar uma reunião com Dácio 

Galvão, Secretário de Cultura, afim de discutir o bloqueio dessa verba até a 

abertura do edital de arranjos regionais. Após isso, tentaremos agendar uma 

reunião com o atual prefeito para nos assegurar disso. 

 

4) TABELA DE REFERÊNCIAS 

 Na última reunião aberta, foi criado um grupo para discutir a tabela de pisos 

salariais do audiovisual potiguar. O grupo é formado por Gustavo Guedes, Tereza 

Duarte, Dênia Cruz e Pedro Fiuza. Não conseguimos encaminhar essa pauta 

devido ao horário e o grupo se comprometeu a fazer uma reunião interna e 

trazer a proposta de tabela para discussão no próximo encontro. 

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Babi Baracho, lavrei a presente 

ata que vai assinada por mim. Babi Baracho - Secretária – ABDeC/RN  

  

 


