
MinC lança Programa Nacional para a Animação    

Ministério da Cultura, por meio da Secretaria do Audiovisual, vai lançar mais uma iniciativa 
inédita, o Programa Nacional para a Animação. O lançamento será nesta sexta-feira, 10 de 
outubro, na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, no Centro de Convenções do Hotel 
Serra Azul (Rua Garibaldi, nº 152), por ocasião do 3º Granimado. 

A partir das 14h, o ministro da Cultura, Juca Ferreira, e o secretário do Audiovisual, Silvio Da-
Rin, participam da mesa de apresentação das políticas públicas para o setor, oportunidade na 
qual serão anunciadas as ações previstas e os recursos destinados para a iniciativa. Alê 
MacHaddo, da Associação Brasileira de Cinema de Animação (ABCA), também fará parte da 
mesa. 

 Em seguida, às 16h, serão apresentados os detalhes do Programa Anima TV, um concurso 
nacional para desenvolvimento de séries de animação nos moldes do DOCTV, que integra a 
produção independente e as redes públicas de TV. 

 Além do ministro e do secretário do audiovisual, participam do lançamento do Anima TV a 
presidente da Empresa Brasileira de Comunicações/TV Brasil, Tereza Cruvinel; o diretor-
presidente da TV Cultura, Paulo Markum; o representante da Associação Brasileira das 
Emissoras Públicas, Educativas e Culturais, Áureo Mafra e a representante da Associação 
Brasileira de Cinema de Animação (ABCA), Marta Machado. 

Homenagem 

 A Associação Brasileira de Cinema de Animação (ABCA), entidade que representa os 
animadores, vai prestar uma homenagem ao ministro da Cultura pela sua atuação no fomento 
à produção brasileira de animação. Desde quando ainda ocupava o cargo de secretário 
executivo do MinC, Juca Ferreira foi um dos grandes incentivadores da formulação de uma 
política específica para o setor. 

A solenidade de entrega do Prêmio ABCA está prevista para as 19h30 e será realizada no 
Palácio dos Festivais (Av. Borges de Medeiros, nº 2.697), onde ocorre a mostra competitiva do 
Granimado. O 3° Festival Brasileiro de Animação, que acontece de 9 a 12 de outubro, é um 
evento que visa discutir e fomentar a produção de desenho animado no Brasil, através de 
reuniões, encontros, premiações e divulgação entre os profissionais da área. Informações: 
www.granimado.com.br. 

 Agenda 

 14h - Mesa de Lançamento das Políticas Públicas de Animação do MinC 

 Participantes: ministro da Cultura, Juca Ferreira; secretário do Audiovisual do MinC, Silvio Da-
Rin; diretor do Centro Técnico do Audiovisual (CTAv), Gustavo Dahl; e diretor da SAv/MinC, 
Paulo Alcoforado e representante da Associação Brasileira de Cinema de Animação (ABCA) Alê 
MacHaddo. 

 16h - Mesa de Lançamento do Programa AnimaTV 

 Participantes: ministro da Cultura, Juca Ferreira; secretário do Audiovisual, Silvio Da-Rin; 
presidente da EBC/TV Brasil, Tereza Cruvinel; diretor-presidente da TV Cultura, Paulo Markun; 
representante da ABEPEC, Áureo Mafra; e representante da Associação Brasileira de Cinema 
de Animação (ABCA), Marta Machado. 

 



Local: Centro de Convenções do Hotel Serra Azul (Rua Garibaldi, nº 152) 

Fone: (54) 3295-7200 

19h30 - Cerimônia de Entrega do Prêmio ABCA 

Homenageado: ministro da Cultura, Juca Ferreira 

Local: Palácio dos Festivais (Av. Borges de Medeiros, nº 2.697) 

Informações: (61) 3316-2088/2044, na Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura. 

www.cultura.gov.br/audiovisual 
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