
Propaganda de cinema agora é antigüidade
Folhetos que eram distribuídos de graça na porta das salas são vendidos em bancas especializadas por R$ 15

Jaime Biaggio

você pagaria R$ 15 por
um folheto com a pro-
gramação de mais de
40 anos atrás de um ci-

"nema que já não existe mais?
Se você não pagaria, há quem
pague. Velhos folhetos de pro-
gramação de cinemas, com os
cartazes e as fichas técnicas
de filmes em cartaz e prestes a
entrar, estão sendo vendidos a
esse preço, na condição de re-
líquias, por assim dizer.

— Não é algo que tenha
grande valor financeiro, mas
de que os colecionadores gos-
tam. Eles se rasgam por al-
guns. Os mais antigos eram da
década de 30, mas um colecio-
nador comprou todos — diz
Adda Di Guimarães, dona da
banca Cena Muda, na Praça

General Osório, um dos locais
onde tais folhetos estão à ven-
da. — Tenho esses folhetos há
muito tempo, desde quando ti-
nha uma livraria e comprei um
grande lote.

Este formato artesanal de
propaganda existe até hoje,
em cinemas como os da UCI e
os do Grupo Severiano Ribei-
ro. De três anos para cá, os do
Grupo Severiano Ribeiro pas-
saram por uma recauchuta-
gem visual, tornando-se colo-
ridos e sendo produzidos em
papel de melhor qualidade. Os
que estão à venda na Cena Mu-
da são todos em papel-jornal,
alguns impressos em off-set.
Contudo, segundo Adda Di
Guimarães, os mais recentes,
das décadas de 70 e 80, ten-
dem a ter acabamento de pior
qualidade.

— Há aqui alguns coloridos,
com fichas técnicas mais deta-
lhadas. Mas esses não eram
distribuídos gratuitamente ao
público na entrada dos cine-
mas, e sim produzidos pelos
distribuidores, para uso dos
exibidores — diz ela.

Material dos anos 70 e 80 é
de pior qualidade

O que Adda descreve são os
chamados lobby cards, que já
tiveram vários formatos dife-
rentes. Nos anos 40, de quan-
do datam os mais antigos ma-
teriais à venda na banca, eram
pequenos cartazes que fica-
vam pregados em cavaletes
nas portas dos cinemas. Nos
anos 70 e 80, passou a ser mais
comum o uso do painel envi-
draçado com o cartaz em ta-
manho grande e várias fotos

coloridas. Atualmente, esse ti-
po de material desapareceu.
Sobrevivem apenas os carta-
zes de tamanho grande, faixas
e banners.

Todo esse material mais
bem-acabado era produzido
por distribuidores. O material
promocional dos exibidores,
geralmente bem menos sofisti-
cado visualmente, também po-
de ser facilmente identificado
pelos nomes dos cinemas. O
Grupo Severiano Ribeiro, por
exemplo, cujos folhetos atuais
trazem a programação dos ci-
nemas da rede na cidade, já
produziu propagandas especí-
ficas para algumas de suas sa-
las mais importantes. A Cena
Muda tem alguns do extinto
Rian, bem como do Pathé, per-
tencente a outra empresa exi-
bidora, a Marc Ferrez. •
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