ENCONTRO NACIONAL DE ARQUIVOS E ACERVOS AUDIOVISUAIS
BRASILEIROS
CARTA DE OURO PRETO 2018
Os participantes do Encontro Nacional de Arquivos e Acervos Audiovisuais Brasileiros,
por ocasião da 13ª CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto, vêm a público,
- considerando a renovação do Conselho Superior do Cinema, em 20 dezembro de 2018,
reivindicar que a Associação Brasileira de Preservação Audiovisual (ABPA), como
legítima representante do setor de preservação audiovisual, tenha assento neste
conselho;
- considerando a previsão do lançamento de editais na linha de preservação do Fundo
Setorial do Audiovisual (FSA), reivindicar a participação da ABPA em sua elaboração;
- considerando a criação do Grupo de Trabalho sobre Preservação, Digitalização e
Difusão de Conteúdo Audiovisual pelo Conselho Superior do Cinema (Resolução n. 5,
de 6 de fevereiro de 2018), reivindicar a participação oficial da ABPA neste GT;
- reivindicar que a ABPA participe de todos os grupos de trabalho e fóruns no Brasil que
deliberam sobre preservação audiovisual;
- tendo em vista a situação calamitosa na qual se encontra o acervo audiovisual da
Associação Cultural Cinemateca Catarinense, apoiar a reivindicação de uma sede
própria e medidas emergenciais ao poder público local, para que seu acervo tenha
condições adequadas que permitam sua preservação;
- reafirmar a legitimidade do Plano Nacional de Preservação Audiovisual (PNPA),
construído coletiva e democraticamente pelos preservadores do país, como documento
norteador para as políticas neste setor.
Por fim, reafirmar a CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto como o principal fórum
para a troca de experiências, proposição de políticas e formulação de ações relativas ao
campo da preservação audiovisual, além de lamentar a interrupção do apoio financeiro
da Secretaria do Audiovisual (SAv) do Ministério da Cultura (MinC) e do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ao Encontro Nacional de
Arquivos e Acervos Audiovisuais Brasileiros.
Ouro Preto, 18 de junho de 2018.

