
Governo lança o Plano Nacional de Cultura         

Medida visa garantir mais recursos para o setor e ampliar o acesso à cultura. Também deve 
ser votada uma Proposta de Emenda Constitucional que amplia o repasse de verbas para o 
Ministério da Cultural. 

Foi lançado na terça-feira (3), na Câmara dos Deputados, o Plano Nacional de Cultura (PNC). O 
objetivo é garantir mais recursos para o setor, ampliar o alcance da Lei Rouanet - que 
incentiva investimentos em cultura -, além de cobrir setores culturais menos tradicionais, 
como o artesanato e a arqueologia.  

Embora o texto ainda não esteja finalizado, a expectativa é que o plano inaugure um novo 
tempo para o setor cultural no país. As 88 páginas do PNC resumem as diretrizes da política 
cultural brasileira para os próximos dez anos. A discussão para sua implantação vai reunir 
integrantes da sociedade, representantes federais, estaduais e municipais dos três Poderes. Se 
aprovadas, as mudanças deverão facilitar o financiamento em eventos culturais, universalizar 
o acesso popular às produções artísticas e criar um novo panorama para o mercado de arte.  

Associado ao plano, o governo pretende aprovar uma Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC) que amplia de 0,6% para 2% o total de recursos federais recebido pelo Ministério da 
Cultura.  

O secretário-executivo do Ministério da Cultura, Juca Ferreira, afirmou estar otimista. Ele 
espera que o Plano Nacional de Cultura e a PEC sejam aprovados ainda em 2008. Estes 
mecanismos, segundo ele, atraem investimentos através da renúncia fiscal que proporcionam. 

Lei Rouanet  

A lei federal de incentivo à cultura, também chamada de de Lei Rouanet, foi criada em 1991 
com a finalidade de permitir que empresas e pessoas físicas financiem produções culturais 
para conseguir abatimentos em impostos. Segundo dados oficiais, é possível deduzir do 
imposto de renda até 60% do valor investido em um projeto cultural.  

A maior queixa dos produtores culturais é a concentração de repasses para o eixo Rio-São 
Paulo. Para o secretário de Política Cultural, Alfredo Manevy apenas as grandes empresas 
conseguem ter acesso às vantagens da Lei Rouanet, o que concentra os investimentos nas 
capitais financeiras do Brasil. Uma das modificações previstas no Plano Nacional de Cultura é a 
imposição de normas para doações e a aprovação de medidas que permitam que pequenas e 
médias empresas possam investir em arte.  
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