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leitos em janeiro de 2009 em Assembleia Geral realizada no IV FAIA - Festival de Atibaia 
Internacional do Audiovisual, os atuais diretores e conselheiros do CBC - Congresso Bra-
sileiro de Cinema, assumiram como compromisso e prioridade desta gestão a viabilização 
e realização do 8º CBC.

Simbolicamente, pactuaram que a realização desse encontro deveria acontecer em Porto Alegre 
(RS), no marco dos 10 anos da realização do 3º CBC, objetivando, desta forma, resgatar e restabelecer 
o espírito que norteou aquele memorável encontro, cujas resoluções resultaram do mais amplo con-
senso já alcançado pelo audiovisual brasileiro e que, ao longo de quase uma década, se mostraram 
capazes de unificar, fortalecer, promover ações coletivas e assim, transformar nossos anseios, pro-
postas e até mesmo sonhos em realidades.

Por outro lado, diante da constatação de que ao longo do processo iniciado no 3º CBC e das lutas 
travadas nestes dez anos (infelizmente) ocorreram rupturas que fragilizaram a entidade e fragmen-
taram nossa ação coletiva, pactuou-se também que a realização do evento teria como meta funda-
mental promover uma oportunidade de reconciliação e reunificação do setor, fundamentada apenas 
nos interesses que julgamos comuns de defesa da produção e da difusão audiovisual, da cultura, das 
identidades e das diversidades culturais brasileiras.

 Por isso é que ao anunciarmos, convocarmos e convidarmos os representantes dos mais varia-
dos e diversos setores da cadeia produtiva do audiovisual brasileiro a participarem do 8º CBC, nos 
sentimos vitoriosos e tranquilos quanto ao cumprimento dos compromissos assumidos.

Estamos também certos de que neste momento poderíamos apresentar um extenso balanço de 
atividades, de lutas e até mesmo de várias outras vitórias conquistadas nesta gestão. Mas após re-
fletirmos, julgamos não ser este o momento apropriado para assim procedermos e que melhor seria 
apresentá-lo em Atibaia, em janeiro, quando novamente estaremos reunidos para elegermos uma 
nova direção para nossa entidade.

Mantemos, portanto, neste momento um único foco e nutrimos, sim, uma grande expectativa e 
esperança de que este 8º CBC resulte em frutos tão bons e factíveis como aqueles consensuados e 
aprovados dez anos atrás.

E que viva o Cinema/Audiovisual brasileiro!
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