
Boa sorte (WMix). Para a chamada pública Prodav 01/2012 (obras para a TV), a convocação abrange cinco
projetos: Sr Flashback (TJ Produções Cinematográficas), Angeli The Killer (Coala Produções
Audiovisuais), Navega Brasil (Setcom), A revolução do Cinema Novo (KinoTV), e Assunto de família

(Atitude Produções e Empreendimentos). Por fim, A última estação (Polifilmes) e Copa de elite (Glaz
Entretenimento) foram convocados, respectivamente, para os pitchings do Prodecine 03/2012
(comercialização de obras de longa-metragem) e do Prodecine 04/2012 (produção de longas). A defesa
oral se realizará na Avenida Rio Branco, 181, sala 3504, Centro, Rio de Janeiro. Confira os horários nesta
página da Ancine.

Festiva de Paulínia já tem curadores

A curadoria do Festival de Paulínia ficará nas mãos do crítico Rubens Ewald Filho e da produtora Tatiana

Quintella. A secretária de Cultura da cidade do interior paulista, Mônica Trigo, foi quem anunciou a dupla
responsável pela programação do evento, que não ocorre desde 2011. Criado em 2008, o festival voltará
a acontecer em julho de 2014. Os mais ansiosos podem conferir de 9 a 15 de dezembro uma retrospectiva
com os filmes vencedores das edições anteriores do festival.

Associação reúne montadores do Rio

A Edt – Associação de Profissionais de Edição Audiovisual, associação brasileira que reúne editores,
montadores e assistentes de edição, atuantes no Rio de Janeiro, lançará seu website (www.edt.org.br, que
se encontra em fase final de construção) com uma festa no dia 4 de dezembro. O site reunirá
informações sobre a profissão, notícias, agenda de eventos e um banco de dados sobre os associados,
com dados profissionais e contatos – todos esses itens abertos a qualquer visitante –, além de um fórum
de discussão e um link com orientações contábeis, fechados para os associados.

Festival Lume começa em São Luiz

Começa nesta terça-feira, 26 de novembro, em São Luiz, no Maranhão, a terceira edição do Festival
Lume de Cinema, que tem à frente o distribuidor e cineasta Frederico Machado. Entre os filmes brasileiros
que participam da seleção oficial estão A gente, de Aly Muritiba, Os pobres diabos, de Rosenberg Cariry,
Rabeca, de Caetano Dias, e Sopro, de Marcos Pimentel. A programação inclui uma retrospectiva da
cineasta francesa Claire Denis e uma mostra especial dedicada à Escola de Berlim. O festival se encerra
no sábado, 1º de dezembro. Confira mais informações no site www.lumefestival.com.br.

Semana de Recine no Rio de Janeiro

Começou nesta segunda-feira, 25 de novembro, no Arquivo Nacional e no Museu de Arte Moderna do Rio
de Janeiro (MAM) a edição 2013 do Recine – Festival Internacional de Cinema de Arquivo. O evento, que
vai até sexta-feira, 29, exibiu, em sua abertura, Rio de memórias, de José Inácio Parente, um filme
construído a partir de fotos, que tem como meta mostrar a evolução da cidade entre 1840 e 1930. O
evento vai incluir ainda uma homenagem ao ator e diretor Hugo Carvana, com sessões de Vai trabalhar,

vagabundo e Casa da mãe Joana 2. Silvio Tendler também deverá receber uma homenagem, com a exibição
do documentário A arte do renascimento – Uma cinebiografia de Silvio Tendler, de Noilton Nunes. Na
programação geral, há desde longas inéditos comercialmente até uma seleção de filmes estrangeiros em
que o Rio é cenário e parte da trama. Veja mais detalhes no site do Recine.
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