
R$ 30 milhões para projetos culturais em SP 

A Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo lançou hoje seu Programa de Fomento 2008, 
que destinará R$ 30 milhões para projetos culturais inscritos no Programa de Ação Cultural, no 
Programa de Fomento ao Cinema Paulista e nos recém-criados Programa de Incentivo à Dança 
em São Paulo e Programa de Incentivo ao Teatro Paulista. Ao todo, serão publicados mais de 
20 editais a partir de julho de 2008. 

Segundo o coordenador da Unidade de Fomento e Difusão de Produção Cultural (UFDPC) da 
SEC, André Sturm, apoiar a produção cultural do Estado em toda sua diversidade estética e 
temática é uma das principais diretrizes da Secretaria de Estado da Cultura. “Os recursos 
serão distribuídos por meio de editais públicos, cujos contemplados vão ser selecionados por 
comissões formadas por especialistas e profissionais de diferentes segmentos culturais, 
atendendo à ampla diversidade da produção artística paulista”, afirma. 

Em relação aos investimentos do Estado em 2007, houve um crescimento significativo da 
verba destinada ao fomento cultural. No ano passado, o montante foi de R$ 18 milhões. Além 
do aumento da verba, outra novidade para este ano será a destinação de recursos para dois 
novos programas de incentivo criados pela Secretaria da Cultura, voltados exclusivamente 
para a dança e o teatro. 

Na primeira quinzena de julho serão publicados editais do Programa de Ação Cultural voltados 
para teatro, dança e circo. Na área teatral serão destinados R$ 3,2 milhões para produções 
inéditas e circulação de espetáculos; R$ 1,8 milhão para pesquisa, produção e circulação de 
espetáculos de dança e R$ 1,2 milhão para produção, circulação, manutenção de circos e 
espetáculos circenses. 

Na segunda quinzena de julho, serão publicados editais que destinarão R$ 3 milhões para 
festivais de arte; R$ 1,1 milhão para culturas tradicionais e indígenas e R$ 2,6 milhões para a 
produção de telefilmes. 

Em agosto, as áreas contempladas serão as de literatura, música, hip-hop, cinema, artes 
visuais e história em quadrinhos. 

Além dos recursos do Programa de Ação Cultural, serão publicados editais específicos e 
concursos de incentivo ao teatro, dança e cinema. Apenas o fomento ao cinema destinará R$ 
8,5 milhões ao setor. 

Os interessados em participar poderão consultar o cronograma de lançamento dos editais e 
seus respectivos processos de seleção no site da Secretaria de Estado da Cultura a partir da 
primeira quinzena de julho. 
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