
Ata do Fórum da setorial de AUDIOVISUAL, realizado em Joinville, 12 de julho de 2022, 

AMORABI - Associação de Moradores e Amigos do Bairro Itinga.

Fórum realizado na terça-feira dia 12 de julho de 2022, das 19:00 às 21:30, conforme

convites expedidos via whatsapp e plataformas digitais das redes sociais do CMPC, além de

convites verbais feitos pelos conselheiros organizadores do Fórum. 

Abrindo a reunião, a presidente Letícia, da AMORABI (Associação de Moradores e Amigos do

Bairro Itinga), apresentou a associação e falou sobre a importância da descentralização das

atividades  do CMPC.  Além disso,  falou  sobre  as  atividades  desenvolvidas  no local  e  as

principais dificuldades do bairro.  Em seguida a titular da Setorial de Audiovisual Fahya Kury

Cassins e o suplente Walmer Bittencourt Junior se apresentaram e enfatizaram a luta pela

descentralização da cultura em Joinville. Após a abertura, apresentaram slides contendo a

pauta do dia e solicitaram o registro dos participantes. Os tópicos foram:

- Apresentação

- Programa “Qualifica SC”

- Acervo Cinemateca de Joinville

- SIMDEC e Plano Municipal de Cultura

- Pesquisa Prêmio Catarinense de Cinema e UFSC

- Filiação, regularização e condições no cinema e audiovisual em Joinville: participação  de 

Gringo Starr, presidente do SINTRACINE 

- Assuntos gerais

O primeiro item da pauta, foram as novidades sobre convênio entre a Fundação Catarinense

de Cultura e a Cinemateca de Santa Catarina. A conselheira Fahya explicou os detalhes e

como se dará o funcionamento deste projeto, que prevê 22 cursos gratuitos de qualificação

profissional  em formato  remoto  e  com módulos  presenciais,  em diversas  áreas  do setor

audiovisual.  Com  20  horas  de  duração  cada,  os  cursos  do  Qualifica  SC  Cine  serão

ministrados por profissionais do setor e irão atender um total de 499 participantes.

Em seguida, o conselheiro Walmer explicou sobre a iniciativa da Cinemateca de Joinville, que

está abrindo ao público o envio de suas produções audiovisuais para compor o acervo da 

entidade. A ideia é reunir, catalogar e disponibilizar ao público consultar. Está prevista ainda, 

a realização de mostras com o acervo reunido. 

Já sobre o SIMDEC, Fahya apresentou os valores e a quantidade de projetos previstos para a

edição 2022. Foi enfatizada a importância do envio de projetos, para o crescimento do edital,

do setor audiovisual e também para o reconhecimento do mesmo a nível estadual. Quanto ao



Plano Municipal de Cultural, que está sendo reescrito, pois sua validade já expirou em 2022,

Walmer  sugeriu  que  fossem  construídas  as  diretrizes  para  o  setor  audiovisual,  pois  as

mesmas não constam no plano original. As diretrizes são fundamentais para desenvolver o

audiovisual no município e devem ser construídas de forma coletiva ainda este ano.

Como encaminhamento, os presentes fizeram sugestões de mudanças neste e nos próximos

editais do SIMDEC, que será apresentado via ofício a SECULT.

Ainda seguindo a linha dos editais, Fahya falou sobre a pesquisa realizada pela Universidade

Federal de Santa Catarina (UFSC) sobre o setor audiovisual do estado de Santa Catarina.

Foram três anos de pesquisas que levaram à compilação dos dados em um arquivo de mais

de  200  páginas,  além  de  um  resumo  informativo  e  ilustrado.  Os  dados  coletados  são

fundamentais para demonstrar as diferenças entre as diversas regiões do estado, além de

deixar ainda mais clara a importância das políticas de descentralização tanto de recursos,

quanto de políticas públicas. 

Havia um item da pauta sobre a importância  da sindicalização para o audiovisual  com a

participação de um convidado externo,  porém o mesmo não conseguiu estar presente de

forma virtual por problemas em sua conexão. Assim, a conselheira Fahya discorreu sobre as

funções  do  sindicato,  a  importância  de  se  filiar  ao  SINTRACINE  e  as  demais

regulamentações da área. Falou ainda sobre os direitos que são garantidos aos trabalhadores

do setor audiovisual.

O fórum finalizou com nova fala dos conselheiros, agradecendo os presentes e a AMORABI

por ceder o espaço.
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