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ATA 

346ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

  

No dia 23 de junho de 2020 foi realizada, via remota, pelo programa Google Meet, das 

10h00 às 12h00, a 346ª Reunião Extraordinária do Pleno do Conselho de Cultura do Distrito 

Federal, com a presença dos seguintes conselheiros e conselheiras: 

  

•        Wellington José Lourenço de Abreu – Presidente do Conselho 

•        Solisângela Rocha dos Montes –  Vice-Presidente do Conselho 

•        Elizabeth Fernandes – Conselheira Titular 

•        Erica Bordinhão Lewis - Conselheira Titular 

•        Iariadney Alves da Silva – Conselheira Titular 

•        Pedro Paulo de Oliveira  – Conselheiro Titular 

•        Rita de Cássia Fernandes de Andrade - Conselheira Titular 

  

A assessoria foi realizada pela Secretária Executiva, Joana Macedo. 

         Ao verificar o quórum mínimo necessário à abertura dos trabalhos, o Presidente do 

Conselho de Cultura do Distrito Federal, Sr. Wellington Abreu, às 10h15, deu início à reunião 

extraordinária com os seguintes assuntos: 

EXPEDIENTES 

10h00 – Informes 

o Artigo 65 com AJL: dia 30/06/2020 

o Minuta Padrão – Edital SECEC/CCDF/SUFIC 

o Eleições GT - Última Conferência 

o Inscrição e Renovação de CEAC 

o Carta Instituto Drag: Sugestão de nova área de atuação artística para CEAC  

 

ORDEM DO DIA 
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10h30 - Regimento Interno: Aprovação e envio para AJL: Para contribuições  

11h00 - Indicações para CAFAC 

11h20 - Ofício Marco Gerente de Taguatinga  

11h30 - Carta ABCV 

11h40 - Carta Convergência: Festival de Cinema 

 

 

O Presidente do Conselho de Cultura do Distrito Federal, Sr. Wellington Abreu, iniciou 

as atividades lembrando sobre a reunião junto à AJL no dia 30/06/2020 para consolidação do 

artigo 65 da LOC.  

O Conselheiro Wellington Abreu questionou sobre o andamento das colaborações 

realizadas pelos Conselheiros quanto às sugestões para Minuta Padrão dos editais FAC a serem 

enviadas para SUFIC. A Conselheira Elizabeth Fernandes lembrou que as compilações de todas 

as sugestões seriam realizadas pela Conselheira Solisângela Montes e em breve seriam 

enviadas. 

No que se refere a 2ª Audiência Publica sobre as eleições dos CRC junto à comunidade 

cultural, gerentes de cultura e administrações, a Conselheira Rita Andrade explanou seu 

contentamento pela realização do mesmo, tanto na postura coesa de todos participantes quanto 

compreensão pela realização das eleições e a formação dos CRCs. A Conselheira Elisabeth 

Fernandes complementou que diante do quórum da audiência, através do chamamento virtual 

pelo CCDF, validou um novo formato de participação popular, contando com uma maior adesão 

no processo eleitoral e a presença do próprio CCDF. O Conselheiro Wellington Abreu lamentou 

sobre os Conselhos Regionais de Cultura não estarem constituídos diante da urgência de ações 

necessárias ao setor cultural, como o apoio à Lei Aldir Blanc (Emergencial da Cultura).   

Foi esclarecido pela Conselheira Elisabeth Fernandes que o processo de inscrições e 

renovações do CEAC estão fluindo normalmente pela SUFIC e que está tudo bem explicado no 

site da SECEC e na página da Subsecretaria de Fomento (SUFIC). Os links e contatos foram 

divulgados naquele mesmo momento para todos participantes no chat da reunião. 

Quanto às indicações de nomes para composição do CAFAC foi decidido pelo Pleno a 

indicação da Aline Karina a uma das vagas, e a segunda indicação seria estabelecida pelos 
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Conselheiros representantes da Sociedade Civil, em um debate interno, e apresentado 

futuramente ao Conselho para decisão final. 

A solicitação de acréscimo da Arte Transformista como nova área de atuação para o 

CEAC apresentada pelo Instituto Drag, foi sugerido pelo Presidente do Conselho e acatado pelo 

pleno que se transformaria em ponto de pauta futuro. Indagou se este segmento já não era 

contemplado em outra área e qual a melhor maneira de inserir uma nova área de CEAC.  

Ainda sobre a sugestão de CEAC pelo Instituto Drag, a comunidade representada 

naquele momento por Ruth Venceremos afirmou que Brasília se tornou referência da arte 

transformista nacional, como o “Bloco das Montadas”, premiado neste carnaval. Explanou que 

diante de todas as áreas artísticas representadas pelo CEAC, a comunidade LGBT possui a 

possibilidade de representação, como música, teatro entre tantas outras, porém a arte 

transformista não possui sua área própria apesar de também contemplar mulheres “cis” (termo 

utilizado para se referir ao indivíduo que se identifica, em todos os aspectos, com o seu “gênero 

de nascença”). Reforçou que a arte transformista inclui diversas linguagens e por sua vez acaba 

resultando uma linguagem própria específica, e assim encontra a dificuldade de se encaixar 

num CEAC. Complementou que ao serem analisadas as solicitações de inscrição não são 

consideradas como teatro ou nem mesmo manifestação popular. Diante do exposto a 

Conselheira Solisângela Montes solicitou que o CCDF pensasse uma maneira de ampliar as 

categorias artísticas financiadas pelos editais do FAC através da LOC, criar uma categoria que 

consiga abranger a diversidade como um todo, para além da arte transformista. Ruth agradeceu 

a oportunidade de poder ampliar esse debate de maneira democrática, um espaço que vem se 

crescendo em Brasília cada vez mais. 

 

Regimento Interno: Aprovação e envio para AJL: Para contribuições  

 Ao observar a falta de contribuição dos Conselheiros nas alterações sugeridas pela AJL 

ao Regimento Interno, o Presidente do Conselho, Wellington Abreu, solicitou que fosse feito a 

leitura e complementações ainda naquela tarde pois o prazo determinado pelo Pleno para a 

devolutiva à Assessoria Jurídico-Legislativa já havia expirado no dia 16/06/2020. 

 

Indicações para CAFAC 

 Abordado durante os informes. 
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Ofício Marco Gerente de Taguatinga  

 Pelo exposto no ofício apresentado, a Conselheira Elizabeth Fernandes sugeriu ao 

CCDF estudar uma proposta de cadastro que contemple todas as áreas culturais para possibilitar 

o acesso de apoio emergencial proposto pela Lei Aldir Blanc.  

 A Conselheira Rita Andrade reforçou a importância de um cadastro, como a ampliação 

do CEAC, para outras áreas que possam atingir as categorias de técnicos de todos os serviços 

culturais. Explanou que diante da proposta da Lei ser distribuída nacionalmente fundo a fundo, 

no caso do Distrito Federal poderia ser feito pelo FAC ou pelo Fundo de Política Cultural 

previsto na LOC. Complementou que o Fundo de Política Cultural ainda não se encontra 

regulamentado e o FAC, que poderia gerir essa distribuição da verba, so funcionaria via editais 

o que  deixaria as categorias mais necessitadas sem acesso já que os CEACs não abrangem 

essas áreas.  

 A Conselheira Solisângela Montes informou que a Secretaria de Cultura está 

trabalhando uma Minuta pra o Fundo de Política Cultural e ainda há muito a caminhar. Acredita 

que não ficara pronto a tempo diante do pequeno quantitativo de servidores já existente na 

SUFIC e que infelizmente a distribuição da verba não é tão simples. Ratificou as falas das 

Conselheiras Rita e Elizabeth quanto ao desafio em democratizar de fato o acesso como a 

ampliação dos CEACs para as áreas técnicas. A Conselheira Rita lembrou que há previsto em 

lei a contratação de pessoas pelo fundo pra se auto gerir e que já deveria ser pensado também 

como usar esta cláusula para dar celeridade ao mecanismo de execução. 

 A Conselheira Elizabeth reforçou que a atribuição do Conselho seria pensar 

critérios para inclusão da camada produtiva e depois dialogar com as mesmas. Conselheira 

Solisângela Montes informou que a Secretaria já vem estudando possibilidades de inclusão 

dessas categorias para melhor acesso ao recurso e acredita que esse olhar do CCDF nesse 

aspecto é fundamental para a implementação das ações pensadas. O Conselheiro Wellington 

Abreu propôs então pesquisar a possibilidade da criação de um CEAC emergencial, mais célere, 

que permita o acesso à toda cadeia produtiva por um determinado tempo: CEAC Aldir Blanc.  

 A Conselheira Iariadney Alves ressaltou que a consulta à legislação e o pensamento 

estratégico jurídico para implantação da Lei deveria partir da AJL. Sugeriu então que 

primeiramente fosse solicitado a orientação à AJL enquanto o CCDF trabalhasse paralelamente 
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a questão política, a do levantamento dos trabalhadores que precisam estar incluídos. Ou seja, 

a questão de estratégias dentro da lei voltadas para a assessoria jurídico-legislativa para 

obtenção de respostas seguras, enquanto o CCDF estaria focado nas políticas públicas 

propriamente ditas. 

Foi deliberado pelo pleno que será enviado à AJL os questionamentos para compreensão 

e esclarecimentos jurídicos que orientem o Conselho (além da SECEC) sobre quais caminhos 

seguir na implementação e regulamentação da Lei Aldir Blanc e que cada Conselheiro estude 

melhor as categorias a serem integradas no Cadastro de Entes e Agentes Cultuais que resulte 

num filtro com embasamento para propostas que alcance realmente a ponta produtiva. A 

reunião extraordinária do dia 30/06/2020 também será debatido junto à AJL a lei Aldir Blanc 

além do artigo 65 da LOC.    

  

Carta ABCV 

 O Conselheiro Wellington Abreu apresentou atentou a todos quanto a solicitação da 

ampliação dos períodos de execução e finalização dos projetos do FAC. A Conselheira Erica 

Lewis informou que a Secretaria de Cultura já vem estudando as abordagens possíveis para 

cada situação de prorrogação. Complementou que estão todos atentos e tal fato já vem sendo 

discutido no setor jurídico da SECEC, caberia uma provocação ao Subsecretário João Moro 

para compreender seu entendimento quanto a elaboração do termo aditivo aos projetos em 

vigência. A Conselheira esclareceu também que as provocações devem ser feitas pelos 

proponentes para que a Secretaria avalie caso a caso e que até então todas as solicitações foram 

acatadas. A Conselheira Elizabeth Fernandes informou a criação de um Grupo de Trabalho 

entre a SUFIC e a AJL sobre um novo instrumento diante da situação. 

 A Conselheira Rita Andrade explanou que a carta solicitava uma ação coletiva, uma vez 

que os projetos totais se encontram paralisados no FSA. A categoria pede uma interlocução 

direta com o Conselheiro para tratar sobre os editais e os impactos das paralizações acima 

citadas. 

 A Conselheira Erica Lewis informou que foi realizada uma reunião com a ABCV e a 

Convergência Audiovisual junto ao Secretário de Cultura, Bartolomeu Rodrigues, para tratar 

sobre o FAC e o Festival de Cinema da qual resultou num documento com as propostas 

debatidas. Expôs que buscará um melhor compreendimento e apresentará ao CCDF os 
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esclarecimentos. Complementou que as associações se auto segmentam e solicitam as reuniões 

e que as mesmas não partem da Secretaria, porém o Secretario tem atendido os convites 

diretamente. Informou que as associações foram orientadas por Bartolomeu Rodrigues a 

encaminhar as sugestões e é o que tem sido feito.    

  

Carta Convergência: Festival de Cinema 

 Foi constatado pelo Conselheiro Wellington Abreu que a carta já foi encaminhada ao 

Secretário de Cultura.   

A Conselheira Rita Andrade explanou sobre a gravidade de acusações feitas pela carta 

sobre os vícios de contratações no Festival de Cinema, e a importância da distribuição e 

democratização com todo segmento. Felicitou a atitude do Secretário na busca pela 

transparência e democratização na participação de construção do Festival.  

 

No que se refere as cartas da ABCV e da Convergência Audiovisual, a Conselheira Rita 

Andrade sugeriu uma reunião com o segmento audiovisual e cinema.  Foi acatado pelo pleno 

que a reunião ordinária do dia 07/07/2020, às 19h00, será voltada ao segmento tendo como 

pauta  os editais FAC e o FBCB, aproveitando inclusive a oportunidade para divulgação da 

abertura das inscrições de concorrência das OSC na construção do Festival de Cinema.  

 

  

 

  



 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

 

 

Página - 7 - de 7 

A reunião encerrou-se às 13h17, ficando a atribuição de redação da ata para a assessora 

Joana Macedo. Esta ata foi redigida e submetida à apreciação dos Conselheiros e Conselheiras 

no dia 24 de junho de 2020, aguardando manifestação de ajustes das Conselheiras e 

Conselheiros do CCDF no prazo máximo de 07 dias úteis. 

 

 

Brasília, 24 de junho de 2020. 

Conselho de Cultura do Distrito Federal - estavam presentes: 

Wellington José Lourenço de Abreu  

Solisângela Rocha dos Montes  

Elizabeth Fernandes  

Erica Bordinhão Lewis  

Iariadney Alves da Silva  

Pedro Paulo de Oliveira   

Rita de Cássia Fernandes de Andrade 
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OFÍCIO CONJUNTO N˚01/2019 - ILGBT+ e Distrito Drag 
 
 
 
A/C Senhor João Roberto Moro 
Subsecretário de Fomento e Incentivo Cultural 
Secretaria de Estado de Cultura e Economia 
Criativa do DF 

Brasília, 25 de Julho de 2019 

 
 
Assunto: Solicitação de inclusão da “Arte Transformista” como área cultural no CEAC 
 

Considerando que o Sistema de Cultura do Distrito Federal (Sac-DF) instituído pela Lei 

Complementar Nº 934/2017, a Lei Orgânica da Cultura, tem como princípio o fortalecimento das  

identidades,  da  diversidade  e  do  pluralismo  cultural  do  Distrito  Federal e da RIDE, bem como 

a valorização das diversas expressões da cultura nacional; 

 

Considerando que o Sistema de Cultura do Distrito Federal (Sac-DF) tem como um dos seus 

objetivos reconhecer,  valorizar  e  apoiar  as  manifestações  culturais  de grupos culturais 

historicamente excluídos; 

 

Considerando que um dos objetivos da Política Cultural de Ações Afirmativas, instituída pela 

Portaria Secult nº 287/2017, é construir ações voltadas a comunidade de gays, lésbicas, bissexuais, 

travestis, transexuais e intersexos de identificação, cadastramento, mapeamento, produção de 

indicadores e valorização de agentes e expressões culturais; 

 

O Instituto Cultura, Arte e Memória LGBT (Instituto LGBT+), organização da sociedade civil 

que visa a defender, promover, fomentar e difundir a cultura, o patrimônio cultural e artístico e a 

memória da comunidade LGBT+ brasileira, e o coletivo Distrito Drag, organização criada com o 

objetivo de produzir e difundir cultura LGBT+ a partir da Arte Transformista fortalecendo e 

defendendo a pluralidade de suas expressões, solicitam a inclusão da Arte Transformista como 
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área de atuação artística no formulário de solicitação de inscrição no Cadastro de Entes e 

Agentes Culturais do Distrito Federal. 

  

A Arte Transformista é uma arte performática que se constrói a partir da “estetização do 

trânsito, esfumaçamento, exagero ou artificialidade do gênero”1. Embora sua gênese se conecte 

com o transformismo cênico e travestismo teatral, suas técnicas, linguagens e gêneros formaram 

um campo artístico próprio quando apropriadas pelas comunidades LGBT+ em seu processo de 

emergência urbana no final da primeira metade do século vinte, tanto no Brasil como em outros 

lugares do mundo. 

  

Hoje a Arte Transformista se relaciona com diversas áreas de atuação cultural, como a 

música, as artes visuais, a moda, a literatura, a performance, as artes digitais, a televisão, o rádio, 

a dança e o próprio teatro. Contudo, embora suas características permitam grande hibridização com 

outras áreas artísticas, a Arte Transformista se consolidou como uma área própria, com sua 

circulação comercial, ídolos culturais, críticas, técnicas, escolas, gêneros, regionalizações e 

espaços de difusão. 

 

A Arte Transformista abarca a produção de artistas que se intitulam Transformistas, ou que 

adotam termos estrangeiros já amplamente difundidos no Brasil como Drag Queens, Drag Kings e 

Drag Queers, ou ainda termos identitários regionais como Demônias, o qual tem ganhado 

recentemente força na produção transformista amazônica. Cabe, ainda frisar, que embora a Arte 

Transformista tenha uma profunda relação com a comunidade LGBT+ e seus valores culturais, sua 

produção e fruição não é restrita a lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais.        

 

Com pelo menos um século de história no Brasil e com presença na grande mídia nacional 

desde os anos 502, a Arte Transformista chega à Brasília em meados do anos 70 com a abertura 

da boate Aquarius Bar em 1976. A Aquarius, fundada por Oswaldo Gessner não era só palco para 

artistas transformistas locais, mas um espaço que passou a integrar uma rede circulação de artistas 

                                                
1 BORTOLOZZI, Remom. “Itinerários para memórias da arte transformista paulistana” In: Revista do Centro de Pesquisa 

e Formação Nº 5, setembro 2017, p. 9. 
2 BORTOLOZZI, Remom Matheus. A Arte Transformista Brasileira: Rotas para uma genealogia decolonial. In: Quaderns 

de Psicologia, 17(3), 123-134, 2015. 
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de outros estados. A Aquarius recebeu artistas transformistas de renome nacional, tais como Elke 

Maravilha, Rogéria e Jorge Lafon. 

 

Uma notória hibridização da arte transformista e do teatro se deu no início dos anos 80 por 

meio dos espetáculos Manga Preta e Crepe Suzette, ambos de Marcos Bagno e Alexandre Ribondi, 

os quais são pioneiros no gênero besteirol no Brasil, unindo a  estilização da estereotipia de gênero 

das artes transformistas e o teatro contra-cultural. Manga Preta era apresentado dentro da Aquarius, 

já Crepe Suzette ganhou o palco do antigo teatro ABO e se tornou um dos maiores sucessos de 

público da década. 

 

Cabe ainda destacar que, na história do Distrito Federal, a Arte Transformista não esteve só 

restrita a espaços de convivência LGBT+. No início dos anos 80, Associação Recreativa Cultural 

Unidos do Cruzeiro (ARUC) passou a organizar o concurso “Miss Gay”, voltado para arte 

transformista de impersonificação feminina. 

 

A Arte Transformista também esteve presente na história do Carnaval do Distrito Federal. 

Essa história se inicia com a ala “Bunda do Delírio”, organizada pela comunidade LGBT+ em 1979, 

dentro do Bloco Pacotão. Quarenta anos depois, o Bloco da Montadas, organizado pelo Distrito 

Drag, foi em 2019 considerado pela votação popular o melhor bloco de carnaval do Distrito Federal, 

com a presença de 45 mil pessoas. 

 

Hoje, estimamos que o Distrito Federal contém cerca de 300 profissionais diretamente 

envolvidos com a Arte Transformistas, incluindo performers, maquiadores, estilistas e produtores 

culturais. Nesse cenário, o Distrito Drag foi responsável pela criação de duas edições do CalenDrag, 

promovendo e difundindo a arte transformista na cidade, bem como tem atuado no mapeamento de 

artistas e profissionais dessa cultura, lutando pelo seu reconhecimento, formação e valorização. 

 

 Para além do Distrito Drag, a nossa cidade conta com portal Pop Up Drag, com a realização 

de concursos de arte transformista em várias regiões administrativas, 07 casas de Vogue (as quais 

integram o estudo da dança e da arte transformista) e diversos locais de apresentação recorrentes 

de artistas, tais como a Victoria Haus, La Rubia e o Velvet. A artes transformista hoje movimenta a 

economia criativa da cidade e gera empregos diretos e indiretos. 
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A produção da artista transformista Aretuza Lovi, moradora do Distrito Federal, alcançou 

repercussão nacional. Em 2018 junto às artistas Pabllo Vittar e Glória Groove, Aretuza Lovi lançou a 

canção “Joga”, vídeo dirigido por Felipe Sassi, o qual se tornou a colaboração de drag queens mais vista 

do YouTube, com mais de 30 milhões de visualizações. 

 

O Instituto LGBT+ tem atuado na construção de um acervo bibliográfico sobre a arte 

transformista dentro de sua biblioteca, disponibiliza seu espaço cultural para ensaio de grupos e artistas, 

bem como tem desenvolvido pesquisas de mapeamento dessa produção na história do Distrito Federal 

com o objetivo de garantir o seu registro e salvaguarda. 

 

Embora o DF possua uma profícua história de produção no campo da Arte Transformista, 

infelizmente seus artistas ainda encontram dificuldade em serem reconhecidas como agentes 

culturais pelo Sistema de Cultura do Distrito Federal. Pela ausência de uma área específica de 

marcação no formulário de solicitação de inscrição de CEAC, as artistas costumam se inscrever em 

áreas correlatas, mas acabam tendo seus pedidos indeferidos. 

 

Destacamos que o relatório final do Comitê Técnico de cultura LGBT do Ministério da 

Cultura, criado por meio da Portaria MINC nº 144, de 08 de novembro de 2012, apontou com um 

dos grandes desafios para a garantia dos direitos culturais da comunidade LGBT+ tanto o 

reconhecimento das Artes Transformistas como Patrimônio Imaterial, como a necessidade de 

reconhecer e promover a profissionalização de seus artistas. Entendemos que o Governo do Distrito 

Federal, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF, pode ser pioneiro 

nesse processo, reconhecendo a Arte Transformista como área cultural. 

 

Cientes do compromisso da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF na 

efetivação dos direitos culturais da comunidade LGBT+, o Distrito Drag e o Instituto LGBT+ colocam-

se à disposição para auxiliar e assessorar tecnicamente o processo do reconhecimento das Artes 

Transformistas como área cultural e sua inclusão no cadastro do CEAC, bem como na elaboração 

e construção de políticas de fomento e salvaguarda da memória dessa arte no Distrito Federal no 

âmbito da Política Cultural de Ações Afirmativas. 

 

 



 

 
 
 

 

 
 
 
 

 contato@instituto.lgbt 
distrito.drag@gmail.com       

Atenciosamente,  
 
 
 
 

 
 Erivan H. / Ruth Venceremos 

Diretor 
Distrito Drag 
 

Felipe Areda 
Presidente 
Instituto LGBT+ 
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https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/#path=/mail 1/1

Pauta de Reunião CCDF - Lei Aldir Blanc

Ao Conselho de Cultura do Distrito Federal

Tendo em vista a aprovação no dia 04 de junho de 2020 pelo Congresso Nacional da Lei de Emergência Cultural
Aldir Blanc, que já foi encaminhada para sanção do presidente da República, o Sr. Jair Messias Bolsonaro, solicito:

Inclusão na pauta da reunião deste Conselho

A entrada desse recurso no DF
O cadastro de entes de agentes culturais do DF

Muitos não são cadastrados
Ações do Conselho
Ações dos Conselhos Regionais de Cultura
Posição da Secretaria de Cultura

 
Faz-se necessário uma discussão urgente acerca do tema para que – ao ser assinada – o Distrito Federal possa
ver contemplados todos os afetados de forma ampla e irrestrita.

Aproveito para lembrar que entre os dias 08 e 14 de junho de 2020 a referida Lei foi apresentada e discutida
online no “Curso sobre a aplicação da Lei de Emergência Cultural ALDIR BLANC”, que foi promovido pela Articulação
Nacional de Emergência Cultural, Escola de Políticas Culturais e UNICULT - Universidade das Culturas, com
participação de diversos especialistas do Brasil e da Colômbia.

Marco Antonio Gomes
Gerente de Cultura, Esporte e Lazer da Administração Regional de Taguatinga
1º gerente eleito e escolhido pela LOC em Taguatinga

(61) 9 9641-7506

Marco Gomes <iscadepolicia@gmail.com>

ter 16/06/2020 18:25

Para:Conselho de Cultura <conselhodecultura@cultura.df.gov.br>;



 
ABCV- Associação Brasiliense de Cinema e Video 

CNPJ: 02.191.223/0001-09 
Brasília, 12 de junho de 2020 
 
A/C: Conselho de Cultura do Distrito Federal - CCDF 
 
Estimados Conselheiros, 
 
Preocupados com o futuro do Audiovisual Brasiliense, que tem ampla contribuição na            
movimentação da Economia Criativa e na Cultura do Distrito Federal, enviamos esta carta             
solicitando atenção aos seguintes pontos: 
 

1) Prorrogação do Edital FAC Audiovisual 2018: O referido certame tem validade até            
14 de agosto de 2020, quando completa 1 (um) ano de sua homologação, conforme              
versa o item 14.1 do referido Edital. Contudo, neste mesmo item, é previsto que o               
Edital pode ser prorrogado por mais 1 (um) ano. Tendo em visto os seguintes              
pontos: 

a) A não contratação dos projetos contemplados com recursos do Fundo          
Setorial do Audiovisual por meio do Contrato firmado entre a SECEC e a             
ANCINE para complementação por meio da linha de apoio desta agência, o            
Arranjos Regionais.  

b) Ademais, outros projetos enfrentam dificuldades na contratação por conta da          
inoperância da Fundação Biblioteca Nacional (FBN), antes ainda do advento          
da pandemia, cujos prazos para entrega do Registro de Obra Audiovisual           
(tanto para roteiros, quanto para argumentos) não estão sendo obedecidos,          
superando o prazo de 180 dias divulgado pela Biblioteca, com projetos           
aguardando há mais de um ano pelo registro. Como o Edital FAC Audiovisual             
2018 não autoriza a entrega do protocolo de registro para prosseguimento           
para sua contratação, os contemplados que não tiveram acesso a este           
documento de registro estão sendo prejudicados com a impossibilidade de          
contratação. É urgente pensarmos a flexibilização desse item, bem como          
alternativas de registro (equiparando-se ao da FBN) tendo em vista os           
problemas operacionais desta Instituição, que levam a danos não só aos           
contemplados, mas para toda a comunidade brasiliense pela não circulação          
desses recursos previamente aprovados e empenhados. 

 
2) Consulta pública e encaminhamento do Edital FAC Audiovisual 2020: Para          

além das demandas acima, é fundamental continuar o debate em torno do Edital             
FAC Audiovisual 2020. O Audiovisual já não foi contemplado com o Edital no ano de               
2019, há demora nos pagamentos dos Arranjos Regionais do Edital de 2018, e a              
ANCINE, responsável pelas principais estratégias de fomento ao Setor Audiovisual,          
enfrenta crise institucional única em sua história e desde o ano passado as políticas              
públicas de fomento se encontram congeladas. Se não pensarmos de imediato este            



 
ABCV- Associação Brasiliense de Cinema e Video 

CNPJ: 02.191.223/0001-09 
edital, não teremos cenário possível de recuperação do Audiovisual brasiliense.          
Várias associações e grupos do Audiovisual já apresentaram as suas propostas a            
SECEC, mas até então sem retorno e continuidade neste debate, que se agrava a              
cada dia com a pandemia pela qual passamos.  

 
3) Ampliação do período de Suspensão dos Prazos dos projetos: Ainda propomos           

que seja ampliada a suspensão dos prazos dos projetos contemplados no FAC por             
maior período que o previsto na Portaria nº 88 de 03 de abril de 2020 desta                
Secretaria, cujo efeitos foram apenas até o dia 06 de junho de 2020. Sugerimos que               
esta ampliação esteja vinculada ao Estado de Calamidade Pública, reconhecida pelo           
Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 6 de 2020, com efeitos até              
31 de dezembro de 2020.  

 
 
Buscamos assim, na interlocução com os Conselheiros da Cultura do Distrito Federal, um             
debate amplo sobre o Audiovisual Brasiliense, tendo em vista o momento de profunda             
gravidade pela qual passamos. E tendo como grande preocupação os impactos dessa crise             
não apenas no Audiovisual, mas em todo Setor Cultural do DF. 
 
 
Atenciosamente, 
 
ABCV - Associação Brasiliense de Cinema e Vídeo 



Notas sobre o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro 2019 e sugestões para 2020 
  

Brasília, 12 de Junho de 2020. 
  
Ao Sr. Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa Bartolomeu Rodrigues, 
  
Vimos através desta carta, exaltar a importância de garantir a realização do Festival de              
Brasília do Cinema Brasileiro de 2020 , poucos dias após este ter sido cancelado. É              
necessário, porém, que se evite realizar um Festival aos moldes do que foi feito no ano de                 
2019, que resultou num desastre e transformou o mais importante e tradicional festival de              
cinema do país em foco de mídia negativa e descontentamento, promovendo desgaste para             
o setor e para o próprio Governo. As razões para este resultado ano passado são claras e                 
notórias, julgamos impossível passar por cima de fatos acontecidos há tão pouco tempo. 
 
O FBCB 2019 foi executado sem participação e escuta social e a partir de um grupo de                 
pessoas pouco representativo do conjunto de associações, coletivos e territórios do cinema            
e do audiovisual do DF. Tivemos uma edição do Festival aparelhada por interesses             
privados. Direção, coordenação e curadoria do FBCB 2019, fizeram um festival medíocre,            
sem participação popular e o transformaram em cabide de empregos para os amigos e              
filiados do partido político da vez. Por vezes o espetáculo beirou o grotesco, com episódios               
de censura à fala de pessoas não alinhadas com os dirigentes, incluindo casos de assédio               
moral e racismo. Reforçamos assim a nossa crítica à curadoria e à coordenação artística do               
ano passado e rejeitamos veementemente a possibilidade de qualquer dos mesmos nomes            
estar a frente do FBCB 2020.  
 
Um dos exemplos disso foi a atuação do Sr. Pedro Lacerda, que sem nenhum histórico na                
coordenação de qualquer festival – pequeno que fosse! – assumiu a coordenação do maior              
evento cultural do DF e maior festival de cinema do país. Não por acaso, responsável, como                
noticiado na mídia, por tentativa de censura à fala de mulheres protagonistas de um dos               
longas-metragens no meio do palco do cinema, seguida de agressão verbal a outras duas              
realizadoras e a filha criança de uma delas, que incomodaram-se com a atitude do citado. O                
que manchou a imagem do Festival. O referido coordenador também protagonizou           
episódios de assédio com profissionais da equipe de produção. Tudo aqui mencionado é de              
fácil comprovação através de matérias da mídia especializada de todo Brasil, além de             
Boletim de Ocorrência registrado pela vítima na ocasião. Não há registro de que uma edição               
do FBCB tenha erguido tantas matérias negativas. É preciso evitar novo desastre. É preciso              
realizar escutas QUALITATIVAS e AMPLAS sobre o Festival. É preciso blindar essa            
política pública de Estado de interferências personalistas e político partidárias, sob pena            
de termos mais uma edição de poucos para poucos, em que o cinema brasileiro, suas obras                
e seus realizadores, ficam de fora por não serem afeitos ao balcão. Em anexo segue               
clipping com algumas reverberações da negativamente memorável edição de 2019 e           
também o referido boletim de ocorrência. 
 
Em 2019, retornaram os prêmios em dinheiro (concentradores) em detrimento dos cachês            
igualitários para os filmes selecionados (democratizantes); aumentando dessa forma a          
possibilidade do lobby na seleção de filmes e na montagem da programação. As vaias              



unânimes que ecoaram no Cine Brasília, durante a fala do Secretário de Cultura na abertura               
do Festival, demonstraram a enorme insatisfação do setor – local e nacional - naquela              
ocasião. 
  
Acreditamos que a direção artística e coordenação do Festival é uma posição estratégica e              
precisa ser ocupada por pessoa com conhecimento prático de gestão de políticas públicas             
para o audiovisual, porque é disso que essencialmente se trata o Festival, uma política              
pública de Estado. Além dessa premissa, inúmeras outras competências se fazem           
necessárias, daí a dificuldade e cuidado na escolha desse nome. A ocupação desse posto              
deve considerar alguns pontos essenciais dentre as competências necessárias à pessoa           
que for ocupá-lo. Esta função desenha a programação ampla do festival, então para além              
do conhecimento consistente sobre o cinema brasileiro da atualidade, elencamos ainda           
como FUNDAMENTAIS:  
 
a. profundo conhecimento em formulação e aplicação de políticas públicas voltadas para o             
audiovisual brasileiro;  
b. histórico de atuação em funções diretivas de festivais de cinema;  
c. trânsito consistente no campo audiovisual brasileiro, no sentido ampliado e não apenas             
setorizado;  
d. vivência comprovada nos trâmites de promoção do audiovisual brasileiro, nas mais            
diversas instâncias em que esse processo ocorre, tais como ANCINE, Secretaria do            
Audiovisual (SAV), organismos internacionais como embaixadas e/ou de        
internacionalização como APEX Brasil;  
e. comprovado conhecimento nas diversos elos da cadeia audiovisual, tais como produção,            
restauração, difusão, distribuição, promoção e formação;  
f. ser pessoa capaz de dialogar com diferentes setores do audiovisual brasileiro - local e               
nacional - gerando assim uma programação isenta de lobbys e interesses pessoais,            
buscando retratar a diversidade do nosso cinema numa perspectiva atual, com qualidades            
técnicas, estéticas e temáticas, bem como cuidar da importante agenda formativa do FBCB,             
espalhando suas atividades pelo DF: exibição de filmes, debates estéticos, técnicos e            
políticos.  
 
Sem uma pessoa que tenha perfil e histórico na gestão da participação social e na               
aplicação de política públicas isso não será possível e o evento ficará obsoleto e              
enfraquecido. Diante do exposto acima, compreendendo a complexidade de se encontrar           
uma pessoa com os atributos citados - e também cientes da enorme importância de              
empreender esse esforço – sugerimos o nome da profissional Sara Rocha para este             
cargo. Em anexo segue o currículo. 
 
Entendendo ser difícil desenhar o FBCB 2020, especialmente devido à pandemia da            
COVID-19, que impõe distanciamento social e a impossibilidade de prever quais serão as             
restrições na época da realização do evento, estamos, porém, à disposição para ajudar a              
discutir e levantar alternativas. Queremos, por exemplo, debater a realização da parte            
presencial do Festival no Cine Drive-In, uma vez que a escolha privilegia aqueles que              
possuem carros e reforça uma ideia excludente de cidade. Alertamos ainda para a             
importância de remunerar devidamente todos os profissionais que irão trabalhar no FBCB            



2020. Não é pertinente em um momento em que os profissionais da cultura estão sem               
renda e garantias, que estes trabalhem em condições precárias ou não remuneradas. Bm             
como a importância da premiação financeira aos filmes selecionados, essa é uma forma de              
fortalecer a sofrida existência dos profissionais do setor, visto que a maioria esmagadora             
está desempregada no momento.  
 
Por fim, é importante ressaltar que algumas diretrizes JAMAIS podem ser esquecidas na             
condução do FBCB por parte da Secretaria. Princípios fundamentais como Democratização,           
Transparência e Legalidade, não podem ser relegados a segundo plano, nem na realização             
nem na preparação, momento sob o qual essas bases devem ser construídas. Em anexo              
proposta de diretrizes, com defesas e ressalvas. Somente de forma republicana           
entendemos que possa ser possível retomar o sentido do Festival de Brasília do Cinema              
Brasileiro, como farol sobre a produção nacional e ágora de máxima importância na             
reflexão sobre o audiovisual brasileiro. 
  
Atenciosamente, 

 
APAN - Associação dxs Profissionais do Audiovisual Negro 
ASPEC/DF - Associação de Produtores em Economia Criativa do Distrito Federal 
Associação Cultural Faísca 
Ceicine - Coletivo de Cinema em Ceilândia 
Convergência Audiovisual DF 
Movielas - Mulheres do som e da imagem do DF 
DAFB - Coletivo de Mulheres e Pessoas Transgênero do Departamento de Fotografia 
ABCV - Associação Brasiliense de Cinema e Vídeo 
FESTUNI - Festival de Brasília do Cinema Universitário 
Mostra de Cinema Negro Adélia Sampaio 
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ANEXO II 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIA POLICIAL
DELEGACIA ESPECIAL DE ATENDIMENTO À MULHER I

EQS 204/205, Asa Sul - Brasília/DF - ASA SUL/DF - CEP:70.234-400 Telefone(s): 3207-6195/3207-6172
Ocorrência Nº:    4.621/2019-0 Protocolo Nº: 1692049/2019

IDENTIFICAÇÃO
Tipo DP APURAÇÃO
CRIMINAL DELEGACIA ESPECIAL DE ATENDIMENTO À MULHER I

EQS 204/205, ASA SUL - BRASÍLIA/DF - ASA SUL

DADOS BÁSICOS
Natureza da Ocorrência: INJURIA
Data da Comunicação: 30/11/2019 às 14:24    Origem da Comunicação: PÚBLICO
Data do Fato:                   Entre 28/11/2019 às 21:20 (Quinta-Feira)  e  28/11/2019 às 21:40 (Quinta-Feira)
Endereço do Fato: GERAL, INTERIOR DO CINE BRASÍLIA, SHCS EQS 106/107.
Cidade / UF: BRASÍLIA / DISTRITO FEDERAL
Praticado por menor: Não
Local Periciado: Não

DADOS DOS PROCEDIMENTOS GERADOS
TERMO CIRCUNSTANCIADO 449/2020 -  DEAM I

CONDIÇÕES LOCAIS - CRIMINAL
Tipo Local: CINEMA Descrição Local: ESTABELECIMENTO DIVERSÃO
Objeto/Meio Empregado: AGRESSÃO MORAL.
 
PESSOAS ENVOLVIDAS
Nome: JULIA ZAKIA ORLANDI
Envolvimento: COMUNICANTE, VITIMA.
Pai: LUIZ BENEDICTO LACERDA ORLANDI
Mãe: ZILDA PINTO ZAKIA
Data de Nascimento: 11/11/1982
Idade: 37 anos.
Sexo: Feminino.
Identidade: 435030747                 Órgão Expedidor/UF: SSP / SP
Grau de Instrução: MÉDIO INCOMPLETO
Estado Civil: SOLTEIRO(A)
Profissão: Cinegrafista
Cargo/Função: CINEASTA
Endereço Residencial: AVENIDA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 649 - SAO PAULO 
Estado: SÃO PAULO
Complemento: VILA MARIANA
Telefone Residencial: (11) 2307-8589
Telefone Celular: (11) 99439-8589
CPF: 311.778.908-10

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Raça/Cor: BRANCA
 
Nome: SABRINA VIANA FIDALGO DA SILVA
Envolvimento: TESTEMUNHA.
Pai: UBIRAJARA FIDALGO DA SILVA
Mãe: ALZIRA VIANA FIDALGO DA SILVA
Nacionalidade: BRASILEIRA               Naturalidade: RIO DE JANEIRO / RJ
Data de Nascimento: 24/09/1978
Impresso Quarta-Feira, 10/6/2020 às 10:45                          www.pcdf.df.gov.br Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade

Página: 1/4



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
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COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIA POLICIAL
DELEGACIA ESPECIAL DE ATENDIMENTO À MULHER I
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Idade: 41 anos.
Sexo: Feminino.
Identidade: 111217287                 Órgão Expedidor/UF: IFP / RJ
Grau de Instrução: SUPERIOR
Estado Civil: SOLTEIRO(A)
Profissão: Cinegrafista
Cargo/Função: CINEASTA
Endereço Residencial: RUA PROFESSOR LUIS CANTANHEDE 47 APARTAMENTO 104 - RIO DE JANEIRO 
Estado: RIO DE JANEIRO
Complemento: LARANJEIRAS
Telefone Celular: (21) 98507-5190
CPF: 076.284.307-16

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Raça/Cor: PRETA
 
Nome: LUCIANA GONÇALVES VERAS DE MORAIS
Envolvimento: TESTEMUNHA.
Pai: JOSÉ ROMUALDO VERAS DE MORAIS
Mãe: MARGARIDA MARIA GONÇALVES VERAS
Nacionalidade: BRASILEIRA
Data de Nascimento: 04/06/1979
Idade: 40 anos.
Sexo: Feminino.
Identidade: 5344299                 Órgão Expedidor/UF: SSP / PE
Grau de Instrução: SUPERIOR
Estado Civil: DIVORCIADO(A)
Profissão: Jornalista, em geral
Cargo/Função: JORNALISTA
Endereço Residencial: RUA DA AURORA 1035 APARTAMENTO 43 - RECIFE 
Estado: PERNAMBUCO
Complemento: SANTO AMARO
Telefone Residencial: (81) 3038-1398
Telefone Celular: (81) 99921-9125
CPF: 036.183.324-59

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Raça/Cor: PARDA
 
Nome: PEDRO LACERDA NETO
Envolvimento: AUTORIA CONHECIDA.
Pai: VALDEMAR LACERDA ROCHA
Mãe: MARIA NUNES VIEIRA
Nacionalidade: BRASILEIRA               Naturalidade: NANUQUE / MG
Data de Nascimento: 12/03/1956
Idade: 63 anos.
Sexo: Masculino.
Identidade: 444587                 Órgão Expedidor/UF: SSP / DF

Impresso Quarta-Feira, 10/6/2020 às 10:45                          www.pcdf.df.gov.br Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade
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Endereço Residencial: QUADRA 4 CONJUNTO E BLOCO J APARTAMENTO 202 - SOBRADINHO 
Estado: DISTRITO FEDERAL
Complemento: SOBRADINHO
Telefone Celular: (61) 98501-1749
CPF: 121.012.811-04

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Raça/Cor: NÃO INFORMADO
 
 
HISTÓRICO 
Compareceu nesta Especializada a COMUNICANTE/OFENDIDA, JULIA ZAKIA ORLANDI informando-nos que
foi vítima do crime de INJÚRIA praticado pela pessoa PEDRO LACERDA NETO.

PROVIDÊNCIAS:
- Prontuário Civil da OFENDIDA, anexo;
- PROCED da OFENDIDA, nada consta;
- Prontuário Civil e PROCED do OFENSOR, anexo;
- Prontuário Civil da TESTEMUNHA SABRINA, prejudicado;
- PROCED da TESTEMUNHA SABRINA, nada consta;
- Prontuário Civil da TESTEMUNHA LUCIANA, prejudicado;
- PROCED da TESTEMUNHA LUCIANA, nada consta. 
- Termo de Representação e Requerimento, anexo.
 

VERSÃO DE JULIA ZAKIA ORLANDI - COMUNICANTE  , VITIMA, 
Compareceu nesta Especializada a COMUNICANTE/OFENDIDA, JULIA ZAKIA ORLANDI informando-nos que
foi vítima do crime de INJÚRIA juntamente com SABRINA VIANA FIDALGO DA SILVA praticado pela pessoa
PEDRO LACERDA NETO. A OFENDIDA informa que reside em São Paulo e está em Brasília para participar do
Festival de  Brasília do Cinema Brasileiro; Que no último dia 28, estava no festival onde ocorreria a mostra de
um longa metragem; Que antes da mostra duas mulheres envolvidas no filme discursavam sobre a filmagem do
longa; Que PEDRO LACERDA NETO, um dos coordenadores do evento, estava sentado na primeira fileira
passou a gritar pedindo que passassem logo o filme; Que a OFENDIDA rebateu dizendo ''CALA BOCA,
MOLEQUE. NÃO SE INTERROMPE MULHER''; Que PEDRO levantou-se de sua cadeira para procurar quem
havia falado; Que PEDRO foi na direção onde estava a OFENDIDA, SABRINA e LUCIANA GONAÇALVES
VERAS DE MORAIS; Que o local estava escuro e acredita que por essa razão PEDRO não tenha conseguido
identificar quem o mandou calar a boca; Que PEDRO parou próximo a OFENDIDA e a confrontou perguntando
'' O QUE VOCÊ FALOU, SUA FILHA DA PUTA?''; Que a ASSESSORA de PEDRO interveio para  retira-lo de
perto da OFENDIDA; Que a sala de cinema estava lotada e ao lado da OFENDIDA estava sua filha de sete
anos, além de outra criança filha de sua amiga. Que neste ato, a ofendida requereu e/ou representou pela
apuração criminal dos fatos, ficando ciente do prazo de 06 (seis) meses para o oferecimento da queixa-crime. A
ofendida possui e-mail e Whatsapp e concorda em ser intimada acerca dos atos processuais relativos ao
agressor por email, Whatsapp, telefone ou outro meio tecnológico célere e idôneo. A ofendida foi orientada
sobre o atendimento jurídico e psicológico oferecido nesta Especializada, inclusive os grupos de apoio em
parceria com o UniCEUB todas as segundas-feiras de 14h às 17h, não tendo manifestado interesse. A
DECLARANTE foi informada acerca do atendimento multidisciplinar oferecido pelos CEAMs da 102 sul, Estação
do metro, de Ceilândia e Planaltina, tendo recebido folder informativo.

VERSÃO DE SABRINA VIANA FIDALGO DA SILVA - TESTEMUNHA, 

Impresso Quarta-Feira, 10/6/2020 às 10:45                          www.pcdf.df.gov.br Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade
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que é amiga de JULIA ZAKIA ORLANDI; Que no dia 28/11/2019, estava junto com JULIA ZAKIA ORLANDI
participando do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro; Que na oportunidade, estava assistindo uma
apresentação de um filme de longa metragem que esta em competição no Festival; Que a pessoa de PEDRO
LACERDA NETO começou a proferir comentários com o objetivo de atrapalhar a apresentação dos filmes no
palco principal; Que PEDRO LACERDA NETO proferiu os dizeres: "CALA A BOCA, COMEÇA O FILME"; Que
sua amiga JULIA rebateu e disse: "CALA BOCA, MOLEQUE!"; Que PEDRO levantou-se de sua cadeira para
procurar quem havia falado; Que PEDRO xingou a declarante de "FILHO DA PUTA"; Que JULIA e PEDRO
começaram a se xingar com palavras de baixo calão; Que presenciou PEDRO proferindo os dizeres a JULIA:"O
QUE VOCÊ FALOU, SUA FILHA DA PUTA? SUA VAGABUNDA, PIRANHA'' "VAI TOMAR NOCU"; Que após o
ocorrido, compareceu a segurança do local para conter a situação.

VERSÃO DE LUCIANA GONÇALVES VERAS DE MORAIS - TESTEMUNHA, 
Que é jornalista; Que no dia 28/11/2019, estava fazendo a cobertura do evento Festival de Brasília do Cinema
Brasileiro; Que na oportunidade,  estava com suas amigas SABRINA VIANA FIDALGO DA SILVA e JULIA
ZAKIA ORLANDI; Que estava acontecendo uma apresentação de um filme de longa metragem - O TEMPO
QUE RESTA-; Relata que PEDRO LACERDA NETO a todo momento estava proferindo comentários com o
objetivo de atrapalhar a  apresentação com os dizeres: "CALA A BOCA, COMEÇA O FILME!" Que sua amiga
JULIA rebateu dizendo: "CALA BOCA, MOLEQUE!" Que JULIA e PEDRO começaram a discussão e na
oportunidade presenciou PEDRO dizendo: "SUA FILHA DA PUTA, VAGABUNDA, PIRANHA" Que após o
ocorrido, PEDRO LACERDA 
NETO foi embora do local.

AUTENTICAÇÃO 
Agente: 194.034-1 - MARIANA ALVES RIOS MEDEIROS
Escrivão: 236.571-5 - RICARDO ARAUJO SILVA MAGALHAES
Delegado Chefe: 047.177-1 - SANDRA GOMES MELO
 
Delegado de Plantão: 238.342-x - THAIZA OLIVEIRA SOUZA DA SILVA
 
DESPACHO 
Delegado: 047.177-1 - SANDRA GOMES MELO
 1 - Lavre-se Termo Circunstanciado
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ANEXO III 



 
 
Sara Carolina Rocha de Souza 
Data de nascimento: 20 de abril de 1983 
Natural de Salvador - Bahia 
 
Endereço: SQN 402 Bloco G, ap 114 - Asa Norte – Brasília / DF 
CEP: 70834-070 
Telefone: (61) 99317-7557 
Email: sararochatg@gmail.com 
 
 

Sara Rocha é consultora e produtora audiovisual, com contribuições na gestão pública e público-
privada de projetos e inciativas em diversos elos da cadeia audiovisual. Como Diretora-executiva 
da Associação dos Amigos do Tempo Glauber, dedicou-se às fretes de preservação, difusão e 
formação. Coordenou o projeto Coleção Glauber Rocha, de restauração de 6 longas-metragens 
e 2 curtas-metragens do diretor, com produção de 5 documentários sobre os filmes restaurados, 
lançados em box pela Versátil Home Vídeo. Os principais filmes do diretor foram relançados nos 
mais importantes festivais de cinema do mundo, como Festival de Cannes (França), Festival de 
Berlim (Alemanha) e Festival de Veneza (Itália), exibidos em diversas partes do mundo em 
parcerias com Embaixadas, e com títulos incorporados a acervos como o MoMA (EUA), Tate 
Modern (Inglaterra), Cinematèque de Paris (França) e Film Foundation (acervo pessoal de Martin 
Scorsese), e também distribuição no Japão, Espanha, Portugal, Suíça, México, Colômbia e 
Argentina. Com o projeto Tempo Glauber Revitalizando a Cultura, foi também restaurada a 
Produção Intelectual documental do artista, cujo acervo foi tombado como Patrimônio de 
Interesse Público e Social pelo CONARQ – Conselho Nacional de Arquivos, e posteriormente 
adquirido pela União Federal e transferido para a Cinemateca Brasileira, para salvaguarda dos 
originais e acesso público à obra. Atuou também Direção Geral do Projeto Irradiar, de formação 
audiovisual em roteiro, games e novas mídias, em 4 estados (RJ, MG, BA e PB).  Na produção 
audiovisual, foi Produtora Executiva dos longas-metragens documentais Olho Nu, sobre o 
músico Ney Matogrosso, coproduzido pelo Canal Brasil, lançado pela Vitrine Filmes disponível 
no NetNow e iTunes; e Mr. Sganzerla, produzido em parceria com o Itaú Cultural exibido no 
circuito Artplex Itaú-Unibanco. Participou de júris de festivais nacionais e integrou a curadoria de 
mostras e exposições, e foi Coordenadora-Geral da 47ª edição do Festival de Brasília do Cinema 
Brasileiro. Na administração pública direta, integrou a equipe de implantação da EBC/TV 
Brasil, como Gerente de Programas e Projetos Especiais; atuou como Chefe de Gabinete e, 
posteriormente, Diretora de Políticas Audiovisuais da Secretaria do Audiovisual do Ministério da 
Cultura; e ocupou a Coordenação de Audiovisual da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, 
onde fez a Direção Executiva das 50ª e 51ª edições do Festival de Brasília, e colaborou para a 
estruturação de políticas de fomento e dinamização do setor audiovisual.  

 

ATIVIDADES PROFISSIONAIS 

 
2019/2020: PALOMA CINEMATOGRÁFICA 
 
Consultora e produtora audiovisual 

• Produção executiva da série de TV “Antena da Raça”, em 8 episódios, exibida pela 
CineBrasilTV.  

• Gestão de Projetos para a empresa Plural Imagem e Som e Editora Metrópoles.  
• Coordenação da realização do 1º Pitching Audiovisual Alagoas, em parceria com o 

SEBRAE AL 



• Comissão de Seleção do Edital BH nas Telas, da Prefeitura de Belo Horizonte (MG). 
 
2017/2019 – SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 
Coordenadora de Audiovisual e Diretora Executiva do Festival de Brasília do Cinema 
Brasileiro. 
Gestão do modelo MROSC na realização do Festival, articulação de políticas de fomento, 
manutenção Cine Brasília e outros equipamentos públicos; e atração de novos investimentos a 
partir da Brasília Film Commission e o Parque Audiovisual de Brasília, formalizados por meio 
de Decreto Distrital.  
 
2016: SECRETARIA DE AUDIOVISUAL DO MINISTÉRIO DE ESTADO DA CULTURA 
 
Diretora de Gestão de Programas Audiovisuais 
Responsável pela formulação e execução administrativa de instrumentos e inciativas públicas 
de políticas audiovisuais nacionais, em suas diversas frentes. 
 
2015: SECRETARIA DE AUDIOVISUAL DO MINISTÉRIO DE ESTADO DA CULTURA 
 
Chefe de Gabinete 
Responsável pela organização dos fluxos e procedimentos institucionais operacionais e 
normativos, coordenando demandas nacionais.  
 
2014: SECRETARIA DE CULTURA - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL / INSTITUTO 
ALVORADA BRASIL 
 
Coordenação Geral do 47o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro 
Tradicional festival de cinema tombado como Patrimônio Cultural do Distrito Federal que 
envolve mostras competitivas de longas e curtas-metragens, atividades paralelas de oficinas, 
seminários e debates, em 5 localidades do DF. 
 
2010-2015: PALOMA CINEMATOGRÁFICA 
 
Produção Executiva 

• Documentário “Olho Nu”, sobre o artista Ney Matogrosso. Coprodução Canal Brasil e 
Teleimage. Patrocínio Petrobrás. Lançamento comercial em salas de cinema pela 
Vitrine Filmes em Maio de 2014. Exibido e premiado em diversos festivais nacionais e 
internacionais, como o Festival de Brasília, o DOC Lisboa, entre outros. 

• Coleção Glauber Rocha Fase II - Restauro do filme “O Leão de Sete Cabeças” e 
do curta-metragem “Pátio”, de Glauber Rocha, conveniado com o Fundo Estadual de 
Cultura da Bahia, em parceria com a ABCV – Associação Baiana de Cinema e Vídeo; 
Cinemateca Brasileira, Estúdios Mega. 
 

2010-2012: POLO FILMES 
 
Produção Executiva 

• Documentário “Mr. Sganzerla”, em parceria com o ItaúCultural, lançado em Maio de 
2012. Vencedor do Prêmio de Melhor Filme e Prêmio Especial da Crítica no 
Festival Internacional de Documentários É Tudo Verdade 2012. 

• Exposição Ocupações, sobre Rogério Sganzerla, no ItaúCultural, inaugurada em 
Outubro de 2010. 

 
2009-2012: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO TEMPO GLAUBER 
 
Direção Executiva 

• Execução do PROJETO IRRADIAR Rio, com patrocínio Petrobrás - 2012. 
• Execução do Convênio FNC n° 272/2009 – MINC/Tempo Glauber – PROJETO 

IRRADIAR – 2009. Programa de Capacitação em Audiovisual, em 4 estados (Rio de 
Janeiro, Piauí, Minas Gerais e Bahia), com Curadoria de Orlando Senna; 

• Glauber em Berlim – 2010. Apresentação do filme “O Dragão da Maldade Contra o 
Santo Guerreiro” restaurado 



• Transferência do Acervo Glauber Rocha – Produção Intelectual para a Cinemateca 
Brasileira mediante Contrato de Aquisição estabelecido entre a Associação dos Amigos 
do Tempo Glauber e a União Federativa do Brasil; para salvaguarda dos originais e 
Acesso Público em ações de finalidade cultural não-comercial. 
 

2008-2009: EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO - EBC/TV BRASIL 
 
Gerente de Projetos Especiais da Diretoria de Relacionamento e Rede 
Preparação e lançamento de editais públicos pela TV Brasil e relacionamento institucional com 
autarquias governamentais e estabelecimento de parcerias com instituições públicas e 
privadas. Concepção de modelos de negócio para utilização de recursos públicos. Gestão de 
projetos audiovisuais. 
Concepção dos Editais: 

• PEF – Programa Especial de Fomento (parceria com Ancine) 
• DOCTV CPLP (Parceria com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e 

IRDEB) 
• DOCTV Latinoamérica (parceria com Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura 

– Sav/MinC e TV Cultura – Fundação Padre Anchieta) 
• Curta Criança 2009 (EBC) 
• Longa DOC (Parceria com a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura – 

Sav/MinC) 
 
 
2004-2008: Associação dos Amigos do Tempo Glauber 
Direção Executiva 
 

• Execução do Convênio FNC n° 272/2006 – MINC/Tempo Glauber III 
• Execução do Convênio FNC n° 272/2007 – MINC/Tempo Glauber IV  
• Execução do Convênio FNC n° 272/2005 – MINC/Tempo Glauber II 
• Execução do Convênio FNC n° 272/2007 – MINC/Tempo Glauber V 
• Execução do Convênio FNC n° 272/2008 – MINC/Tempo Glauber VI 

 
• Glauber Rocha – Uma Revolução Baiana – 2008 

Exposição Multimídia com o acervo digitalizado de Glauber Rocha. 
Convênio firmado com a Secretaria de Estado da Cultura da Bahia 
Formatação, criação, produção executiva e curadora. 
 

• Tempo Glauber Revitalizando a Cultura – 2007 - Pronac: 060611  
Formatação, captação de recursos e produção executiva. Projeto de restauração e difusão 
digital da Produção Intelectual de Glauber Rocha, patrocinado pela Petrobrás. 
 

• Glauber em Veneza - 2007 
Apresentação do filme A IDADE DA TERRA de Glauber Rocha  inteiramente restaurado no 
encerramento  do 64° Festival de Veneza  acompanhado da exibição  do documentário 
ANABAZYS de Paloma Rocha e Joel Pizzini na Seleção Oficial da Mostra Orizzonti do 
mesmo festival.  
 

• Ciclo de Palestras na Princeton University, em New Jersey  
• Palestra na Prett Institute, em New York 

 
 
2006-2008: PALOMA CINEMATOGRÁFICA 
 

• Direção de Produção 
Documentário longa-metragem “Anabazys”.  
World Premier no ̈ 64° Festival de Veneza; Vencedor Prêmio Especial do Júri e Melhor Montagem 
no Festival de Cinema de Brasília, melhor filme pelo Júri Popular no Festival de Los Angeles. 
Distribuído comercialmente pela RioFilme. 
 



Projeto Coleção Glauber Rocha – Fase I  
Restauração, Remasterização e Difusão Digital  dos filmes de Glauber Rocha. Patrocínio: 
Petrobras. Documentários realizados para os DVDs do Projeto Coleção Glauber Rocha - Fase I 

ü “Depois do Transe” – Lançado com o filme “Terra em Transe” restaurado; 
ü ‘Anatomia do Sonho” - Lançado com o filme “A Idade da Terra” restaurado;  
ü “Milagrez” - Lançado com o filme “O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro” 

restaurado; 
ü “Iniciação” - Lançado com o filme “Barravento” restaurado; 

 
• Produção Executiva 

MOSTRA “FACES DE JOHN CASSAVETES”. Mostra Retrospectiva de filmes em 35mm, ciclo 
de debates com convidados internacionais, realizada em parceria com o Centro Cultural 
Banco do Brasil – Rio de Janeiro 
 
 
2004: Canal Brasil 
Estagiária de Programação - Jornalismo da PUC-Rio. 

• Montagem de grade de exibição, curadoria de conteúdos e seleção de programação da 
emissora. 

 
 
 



ANEXO IV 



FBCB$2020$
!

!
!
Dadas! as! condições! sanitárias,! o! FBCB! neste! ano! tem! um! grande! desafio:! como!

realizar! o! mais! importante! festival! do! cinema! brasileiro! >! mantendo! sua! relevância!
tanto! na! programação! de! filmes! como! nos! ambientes! de! reflexão! e! debate! sobre! o!
audiovisual!–!em!época!de!pandemia?!!
!

Esse!dilema!se!distribui!em!diversos!eixos!de!curadoria!e!planejamento,!tanto!no!
ambiente!governamental!quanto!no!terceiro!setor,!que!no!MIROSC!são!responsáveis!
conjuntos!pela!realização!do!FBCB.!Essa!formatação,!na!qual!é!lançado!um!edital!com!
certas! premissas! sob! o! qual! é! selecionado! um! projeto! através! de! concurso! público,!
enseja!trâmites!administrativos!por!parte!da!SECEC!no!sentido!de!garantir!a!realização!
e! a! qualidade! do! Festival.! Porém! em! tempos! de! pandemia,! se! fazem! necessárias!
mudanças!na!formulação!deste!instrumento:!à!incerteza!que!compõe!o!cenário!futuro,!
convém!um!instrumento!que!dê!máxima! liberdade!criativa!às!OSC’s!proponentes,!de!
modo! que! estas! possam! modelar! suas! propostas! buscando! soluções! criativas! para!
realização! do! Festival! mantendo! suas! características! estruturantes,! como! política!
pública! que! é:! curadoria! independente! com! aprofundado! apanhado! do! cinema!
brasileiro! contemporâneo;! democratização! radical! no! acesso! aos! seus! produtos;!
promoção!consistente!de!debates!sobre!o!audiovisual!nos!aspectos!estéticos,!técnicos!
e! estruturantes! (políticas! públicas).! Das! estas! considerações! sobre! os! desafios! que!
temos! pela! frente,! seguem! sugestões! de! ações! que! venham! a! proporcionar! uma!
edição!qualitativa!do!nosso!Festival:!
!
!

1. Lançamento! de! Edital! com!Urgência:! dados! os! prazos! para! a.! lançamento! do!
edital;! b.! recepção! de! propostas;! c.! seleção! de! proposta;! d.! prazo! recursal! e!
homologação! de! resultado;! e.! assinatura! de! contrato;! f.! desenvolvimento! de!
comunicação! e! plataforma! web;! g.! lançamento! das! inscrições;! h.! seleção! de!
filmes;! i.! preparação! de! arquivos! de! exibição! e! da! comunicação;! para! citar!
apenas! algumas! etapas>chave,! caso! não! seja! lançado! o! quanto! antes! o!
chamamento!público!corre>se!o!sério!risco!de!não>realização!do!FBCB!em!2020;!
!

2. Edital!com!Abertura:!é!preciso!que!o!edital!seja!aberto,!no!sentido!de!amarrar!o!
mínimo!possível!as!propostas!nos!seus!aspectos!conceituais!e!de! formato,!de!
modo! a! estimular! as! mais! criativas! soluções! para! os! diversos! eixos!
programáticos!que!compõem!o!Festival.!O!MROSC!é!um!mecanismo!de!efetiva!
participação! do! terceiro! setor! na! formulação! dos! objetos! de! parceria! com! o!
Poder!Público,!não!se!pode!retroceder!ao!transformar!a!entidade!parceira!em!
mero!executor!de!um!produto!já!desenhado,!o!que!desvirtua!o!instrumento!e!
peca!por!podar!o!potencial!de!soluções!que!devem!vir!nas!propostas!inscritas;!

!
3. Festival! Híbrido:! com! o! COVID! em! vista,! é! preciso! diversificar! a! forma! de!

execução! do! FBCB,! de! modo! a! usar! todos! recursos! disponíveis! para! sua!
realização,! porém! sem! perder! de! vista! também! sua! principal! política!



estruturante:! a! democratização.! As! exibições! on>line! devem! ser! utilizadas,!
porém!deve>se!lembrar!que!o!acesso!à!internet!de!qualidade!é!ainda!um!item!
ausente!para!muitos.!Exibições!dentro!de!veículos!são!opções!que!podem!ser!
usadas,!mas!é!preciso!deixar!claro!que!é!uma!ação!muito!excludente,!além!de!
tecnicamente!questionável!em!período!chuvoso.!É!preciso!implementar!outros!
ambientes! de! realização,! semi>presenciais! –! com! espaços! físicos! ou! virtuais!
seguindo! as! normas! que! o! momento! impõe! e! as! melhores! práticas!
internacionais! –! e! tais! soluções! devem! ser! observadas! nas! propostas!
concorrentes.!É! fundamental! realizar!o!FBCB,!porém!é!ainda!mais! importante!
que!esta!não!seja!excludente.!Distanciamento,!preparação!de!espaços,!espaços!
híbridos! virtual/físico,! profilaxias,! EPI’s,! testagens,! acontecimentos! ao! ar>livre!
são! algumas! ferramentas! utilizadas! no! mundo! hoje.! Então! democratização!
aliada! à! adequação! e! exequibilidade! devem! nortear! a! seleção! de! propostas:!
nenhuma!dessas!grandezas!pode!ser!minimizada!na!escolha;!
!

4. Comissão! de! Seleção! isenta! e! profissional! –! A! comissão! de! seleção! deve! ser!
composta! por! pessoas! do! governo! e! da! sociedade! civil,! com! comprovado!
conhecimento! aprofundado! em! políticas! públicas! para! o! audiovisual.! O!
presidente! do! Conselho! de! Cultura! deve! compor! esse! time,! por! ser!
representante!da!sociedade!civil,!elaborador!de!políticas!públicas!e!pessoa!do!
audiovisual! da! cidade.! Os! parâmetros! devem! ser! públicos! e! todo! o! processo!
transparente.!As!pontuações!devem!ser!embasadas!e!em!caráter!comparativo,!
entre!as!propostas.!Todas!as!análises!devem!ser!publicitadas;!

!
5. Mostra! Brasília! Valorizada! –! Dentro! do! FBCB! independente! da! fonte! de!

financiamento,! com! reforço! na! premiação,! como! forma! de! atender!
emergencialmente!à!produção!local;!

!
6. Coordenação! do! Audiovisual! ou! Direção! Artística! –! É! preciso! um! nome! de!

grande!peso!para! conduzir! esse!processo.! É!preciso! trânsito,! conhecimento!e!
experiência! no! setor.! Sobretudo! nos! tempos! atuais.! Sobretudo! após! a!
desastrosa!edição!2019.!O!nome!que!indicado!é!Sara!Rocha,!os!predicados!são!
diversos:! a.! profundo! conhecimento! em! formulação! e! aplicação! de! políticas!
públicas! voltadas! para! o! audiovisual! brasileiro;! b.! histórico! de! atuação! em!
funções! diretivas! de! festivais! de! cinema;! c.! trânsito! consistente! no!mercado!
audiovisual!brasileiro,!no!sentido!ampliado!e!não!apenas!setorizado;!d.!vivência!
comprovada! nos! trâmites! de! promoção! do! audiovisual! brasileiro,! nas! mais!
diversas!instâncias!em!que!esse!processo!ocorre,!tais!como!ANCINE,!Secretaria!
do! Audiovisual! (SAV),! organismos! internacionais! como! embaixadas! e/ou! de!
internacionalização! como! APEX! Brasil;! e.! comprovado! conhecimento! nas!
diversos!elos!da!cadeia!audiovisual,!tais!como!produção,!restauração,!difusão,!
distribuição,! promoção! e! formação;! f.! pessoa! isenta! na! representação! do!
audiovisual! brasileiro! e! do! mercado! local,! gerando! assim! uma! programação!
isenta! de! lobbys! e! interesses! pessoais,! buscando! retratar! a! diversidade! do!
nosso!cinema!numa!perspectiva!atual,!em!perspectivas!de!qualidades!técnicas,!
estéticas! e! temáticas,! bem! como! cuidar! da! importante! agenda! formativa! do!
FBCB!com!olhar!voltado!às!necessidades!locais!e!às!mais!importantes!temáticas!



nacionais:! importante! que! tal! pessoa! tenha! perfil! e! histórico! na! gestão! da!
Participação!Social!na!aplicação!de!política!públicas.! !
!

!
!

No!contexto!atual,!em!que!as!políticas!públicas!do!audiovisual!são!desmontadas,!e!
no!qual!vários! festivais!nacionais!vem!cancelando!suas!edições,!o!FBCB!é!ainda!mais!
imprescindível!ao!cinema!brasileiro.!Desse!modo,!cresce!ainda!mais!a!pertinência!dos!
debates,! seminários,! encontros! setoriais! e! palestras,! sendo! essa! edição! –! também!
pelas!dificuldades!de!exibição!não!apenas!sanitárias!mas!de!aceitação!do!realizadores!
em!aceitarem!lançar!seus!filmes!com!risco!de!pirataria!–!um!edição!em!que!a!reflexão!
sobre!o!nosso! cinema! se! torna! tão!o!mais! importante!que!a! exibição!propriamente.!
Não!há!legado!mais!importante!que!este,!e!não!há!ambiente!mais!propício!de!que!ele!
aconteça! senão!no!FBCB.!Para! tal!é!preciso!quebrar!paradigmas,!é!preciso!olhar!pro!
cinema!brasileiro!em!perspectiva!estrutural.!!
!

Resistimos!à! tentação!de!sugerir!produtos!em!detalhes,!espaços!e!operações,!
modelos!e!cronogramas!específicos,!por!entender!que!seria!atitude!pouco!republicana,!
haja!visto!que!será!lançado!instrumento!específico!para!colher!essas!propostas,!o!que!
indicaria!uma!tentativa!de!modelar!o!instrumento!a!ideias!pré>concebidas.!Tal!ação!é!
indesejável! e! potencialmente! ilegal,! sobretudo! se! envolve! pessoas! que,! direta! ou!
indiretamente,! planejem! participar! na! execução! do! Festival! de! Brasília! do! Cinema!
Brasileiro.!Porém!os!pontos!aqui!elencando!podem!servir!para,!com!o!olhar!de!Estado!
e!a! isenção!necessária,!o!Poder!Público!possa!elencar!suas!diretrizes!na!condução!da!
parceria!com!a!entidade,!legitimamente,!selecionada.!
!
!
Brasília,!09!de!Junho!de!2020!
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CHAT  

346ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CCDF – 23/06/2020  

VIA GOOGLE MEET 

PLANETA SUPREN 

10:03 

Bom dia! 

Ruth Venceremos 

10:05 

Bom dia a todos e todas! 

PLANETA SUPREN 

10:05 

Bom dia! Bem vinda! 

Wellington Abreu 

10:09 

mas vou entrar no celular de novo 

Bom dia a todas e todos  

Você 

10:11 

Data: 23 de junho de 2020  

Horário: 10h00 às 12h00  

EXPEDIENTES  

10h00 – Informes  

o Artigo 65 com AJL: dia 30/06/2020  

o Minuta Padrão – Edital SECEC/CCDF/SUFIC  

o Eleições GT - Última Conferência  

o Inscrição e Renovação de CEAC  

o Carta Instituto Drag: Sugestão de nova área de atuação artística para CEAC  

ORDEM DO DIA  

- Regimento Interno: Aprovação e envio para AJL: Para contribuições  

- Indicações para CAFAC  

- Ofício Marco Gerente de Taguatinga  

- Carta ABCV  

- Carta Convergência: Festival de Cinema  

PLANETA SUPREN 

10:31 

Gostaria de me inscrever para fazer essa pauta. 

Erica Lewis 

10:32 

sufic@cultura.df.gov.br / (61) 9 9171-1026 

Você 

10:33 

A renovação pode ser solicitada durante o ano todo, de segunda a sexta, das 08h às 12h e das 

14h às 18h, e é totalmente gratuita.  

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=mailto%3Asufic%40cultura.df.gov.br
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Segue o link explicativo com os formulários e as documentações a serem apresentadas. 

http://www.cultura.df.gov.br/ceac-renovacoes/  

Duvidas e esclarecimentos podem ser obtidos pelo endereço sufic@cultura.df.gov.br ou pelo 

telefone (61) 99171 - 1026 

Você 

10:36 

http://www.cultura.df.gov.br/ceac-inscricoes/ 

Ruth Venceremos 

10:44 

Obrigado 

vou entrar pelo celular 

PLANETA SUPREN 

11:28 

"Quem tem fome, tem pressa" - Betinho 

PLANETA SUPREN 

11:29 

Mas ñ basta a campanha tem abrir novas categorias no CEAC. 

PLANETA SUPREN 

11:41 

A fala da Beth falhou no final pra mim. 

Beth Fernandes 

11:42 

eu perguntei se vocÊ, Rita, pode fazer um levantamento das acategorias de atores que 

deveriam ser incluidos no ceac 

PLANETA SUPREN 

11:43 

De acordo que a primeira ação é a ampliação do CEAC. 

PLANETA SUPREN 

11:44 

De acordo Iara.  

Beth Fernandes 

11:44 

isso 

Beth Fernandes 

11:47 

falei em levantamento preliminar, antes da consulta 

PLANETA SUPREN 

11:48 

Beth podemos fazer uma consulta de categorias e posteriormente incluir essas diversas 

categorias no CEAC. 

Beth Fernandes 

11:49 

então vai demorar... tá! 

PLANETA SUPREN 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fwww.cultura.df.gov.br%2Fceac-renovacoes%2F
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=mailto%3Asufic%40cultura.df.gov.br
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fwww.cultura.df.gov.br%2Fceac-inscricoes%2F
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11:49 

Como assim? 

exato Iara. 

Beth Fernandes 

11:50 

eu propus que façamos um trabalho preliminar para realizar a consulta. Se nao, demora mais e 

embola 

PLANETA SUPREN 

11:54 

Sim Beth, de acordo! Mas creio que podemos lançar uma consulta voltada para colher dados 

sobre as diversas categorias de trabalhadoras e trabalhadores que envolvem a realização dos 

diversos segmentos artistas no DF. 

PLANETA SUPREN 

12:01 

exato. 

Beth Fernandes 

12:07 

precisaria encaminhar perguntas antes 
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346ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CCDF – 23/06/2020  

VIA GOOGLE MEET 

 

 

 
 

 

 

 


