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A reunião teve presença, além de mim, de Fernanda Biondo, Julia, Giorge e Jairo. O Wallace não foi,
pois o mesmo está sendo desligado da sepac, no seu lugar ficará uma pessoa chamada Fabiano, o
qual assim que assumir o posto passará a responder pelas articulações da sepac.
Sendo assim, ficou meio que travada a sessão avulsa que teria até o fim do ano, pra testar a
divulgação, a capacidade do local e a ação como um todo.
Giorge mostrou o kit com os 31 DVD`s relativos ao acervo das 2 edições dos etnodocs. Eles renderão
cerca de 15 sessões, pois por todos terem duração de no máximo 30 minutos, a ideia é exibir 2 por
sessão. Ou seja, é material para praticamente o ano todo.
Sobre o projeto do cineclube definitivo que vai pra superintendencia do IPHAn, Giorge acatou as
sugestões que sugeri e enviará a versão definitiva para a apreciação da superintendencia.
Sobre uma sessão antes do projeto regular oficial (que começaria depois do carnaval), tem duas
possibilidades. 1) de fazer uma sessão em janeiro com alguma escola de olinda, com temática
infanto-juvenil e acervo da prefeitura que tem filmes com este tema. Esta sessão ocorreria a tarde,
no horário da escola e das atividades regulares do iphan. 2) Uma sessão em fevereiro com o filme
Doddiê do frevo e Alto da Lú (sugeri a exibição dele, já que tem super a ver com a temática e é
produção nossa, mas claro, só será exibido se todos do Tear concordarem, apenas sugeri), este
como um teste definitivo para o projeto regular, a sessão incluiría debate. Esta rolaria de noite, no
horário mesmo da sessão regular.
Acho que foi isso, se lembrar de algo mais coloco nos comentários.
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