
SEC concederá R$ 3 milhões para a produção de telefilmes independentes 

A Secretaria de Estado da Cultura, em parceria com a TV Cultura, escolherá, a partir de um 
concurso baseado no tema “São Paulo – essa metrópole”, quatro projetos de telefilmes 
independentes que receberão apoio financeiro e técnico para serem produzidos. Além disso, 
será realizado um concurso para o desenvolvimento de roteiros, no qual serão selecionados 10 
trabalhos. 

O suporte oferecido pela SEC e pela emissora – de R$ 600 mil para cada telefilme e R$ 40 mil 
para cada roteiro – são de R$ 3 milhões e R$ 1 milhão, respectivamente, na forma de 
equipamentos e cessão de estúdios para gravação. Os editais com os recursos para as duas 
iniciativas podem ser acessados no www.cultura.sp.gov.br. 

Para André Sturm, coordenador da Unidade de Fomento e Difusão de Produção Cultural 
(UFDPC), o concurso, além de ser uma iniciativa inédita, aproxima a produção independente 
de ficção da televisão aberta, buscando novos formatos e conteúdos. “Vai mudar o modo de 
produção e haverá um estímulo para produções que investem mais na dramaturgia”, afirma, 
em comunicado enviado ao PortaldaPropaganda.com. Os filmes vencedores serão exibidos, a 
partir de 2009, pela TV Cultura. 

O setor cinematográfico paulista tem recebido o apoio da Secretaria de Estado da Cultura por 
meio das leis de fomento e de editais do Programa de Ação Cultural, publicados ao longo do 
ano. O Proac também concedeu incentivos para os seguintes concursos: filmagem de longa-
metragem (três prêmios no valor total de R$ 1,2 milhão); comercialização de longa-metragem 
(dois prêmios no total de R$ 200 mil); finalização de longa-metragem (três prêmios no total de 
R$ 975 mil); e produção de curtas-metragens (R$ 960 mil para a produção de 12 curtas). Já 
na área de difusão, o programa Vá ao Cinema, destinado a estudantes da rede pública do 
Estado, distribuiu gratuitamente, até agosto, 589 mil ingressos válidos para filmes nacionais, 
na capital e em cerca de 40 municípios de São Paulo. 

Neste ano o cinema paulista receberá, ao todo, R$ 8,5 milhões para a produção de filmes. 
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