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É R$ 1 milhão a mais do que foi aplicado no ano passado e a verba será dividida entre os Centro 
Culturais Banco do Brasil (CCBBs) do Rio, São Paulo e Brasília (R$ 25 milhões), os Circuitos 
Culturais (que funcionam como um CCBB itinerante e receberão R$ 7 milhões) e os patrocínios 
priorizados. "São projetos que apoiamos tradicionalmente e formam uma rubrica à parte no 
orçamento", explicou o gerente da Divisão de Marketing do banco, Fernando Gonzaga. "O Festival 
de Cinema de Brasília é um exemplo."  
   
Gonzaga informou que a orientação da Secretaria de Comunicação da Presidência da República de 
associar os patrocínios culturais à ação social já existe no Banco do Brasil desde a criação do 
primeiro CCBB, no Rio, em 1989. "Os programas são gratuitos ou têm ingressos a preços 
populares e sempre houve uma parte educacional voltada para escolas públicas", justifica ele, 
lembrando que o braço social do BB é a Fundação Banco do Brasil, que atua em todas as cidades 
onde a instituição tem agência. "E os Circuitos Culturais, que no ano passado foram às 24 capitais 
onde não há CCBB, recolhem alimentos e incentivam valores locais há pelo menos três anos."  
   
O grande projeto do banco para o ano que vem é a inauguração do CCBB do Recife, a ser 
construído na estação ferroviária do bairro São José, no centro da cidade, ao lado da antiga Casa 
de Detenção transformada em Centro Cultural nos anos 80. Pela primeira vez, não será usado um 
imóvel da instituição (os do Rio e São Paulo eram as antigas agências centrais nessas cidades e o 
de Brasília é um prédio projetado por Oscar Niemeyer para o banco) e haverá parceria com a 
iniciativa privada. "A Telemar e a BR Veículos são sócias no empreendimento", adianta Gonzaga. 
"A inauguração está prevista para o início de 2004, mas o prédio deverá ser ampliado 
futuramente."  
   
O banco está recebendo propostas para 2004 até o dia 17. Este ano, estão sendo realizados 172 
projetos, entre 1.642 inscritos. O ineditismo e a possibilidade de programas conjuntos (como 
foram as mostras do Surrealismo, em 2001, e a Paris 1900, em 2002) são priorizados, assim 
como a possibilidade de levar o evento a mais de um CCBB. Já o Circuito Cultural será modificado 
e reduzido. Usará tendas em vez das instalações do banco e será reduzido. "Mas continua o 
princípio de promover os artistas locais junto com estrelas nacionais", garante Gonzaga. "Iremos 
só a 16 capitais, pois as tendas não serão suficientes para cobrir todas as 27."  
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