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Reuniões da Comissão Diretiva da Associação dos Amigos da Cinemateca Capitólio – 
Informes: 

  
Os membros da Comissão Diretiva (Luiz Antonio T. Grassi, Jaime Rodrigues, Elisabete Tomasi, 
Simone Graciela De Rosso e Marta Regina da Rosa) reuniram-se em 11 de dezembro, dois 
dias depois da Assembleia Extraordinária que reativou a Associação, e no dia 18 de dezembro, 
na sala de reuniões da Cinemateca Capitólio, dando início às atividades da Associação. As 
reuniões trataram das primeiras providências necessárias à regularização e ao funcionamento 
da AAMICA e sua articulação com os sócios antigos e novos. 
No dia 12 de dezembro, a Comissão Diretiva reuniu-se com a Diretora da Cinemateca, Daniela 
Mazzilli, com a participação de Marcus Mello. Tratou-se da participação da AAMICA na 
promoção da Cinemateca, divulgando-a junto à comunidade local e defendendo sua 
manutenção como espaço e instituição pública. Também foi confirmada a participação da 
AAMICA no Conselho Consultivo da Cinemateca.  

Atividades: 
A Comissão decidiu por marcar uma reunião geral, com convite para participação de todos os 
associados, no dia 15 de janeiro, às 19h, na Sala Multimídia Décio Andriotti da Cinemateca 
Capitólio. Na oportunidade, serão debatidas e deliberadas as próximas ações da AAMICA. 
  
A AAMICA promoverá, em conjunto com a equipe da Cinemateca, uma visita guiada para 
associados, no dia 21 de janeiro, às 9h30.  Como há necessidade de limitação de visitantes, 
serão contemplados os primeiros trinta inscritos. As inscrições deverão ser feitas pelo e-mail da 
AAMICA. 
  
Comunicação: 
A comunicação com a Comissão Diretiva, por parte dos associados, poderá ser feita pelo e-
mail da AAMICA: aamica.capitolio@gmail.com. E, provisoriamente, pelos telefones: 99966-
2192 (Grassi); 98228-8400 (Jaime); 99181-2200 (Beti); 99161-7166 (Simone) ou 99786-9160 
(Marta). 
 
Visitem o blog: https://aamica.wordpress.com/ 
Facebook: https://www.facebook.com/aamica.capitolio  

 
 

APOIE A AAMICA PARTICIPANDO DAS ATIVIDAS E TRAZENDO NOVOS SÓCIOS 
  

EM DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA NA CINEMATECA CAPITÓLIO 
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