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Profissionais menos conhecidos, de todo o País, podem ser beneficiados. O ministro da Cultura, 
Gilberto Gil, lança as bases do seminário "Cultura para Todos", que irá discutir mudanças nas leis 
Rouanet e do Audiovisual. Serão realizados debates em nove capitais, tendo como convidados 
investidores estatais e privados, secretarias de cultura, artistas e produtores. O resultado será 
apresentado no dia 12 de agosto, em Brasília. O secretário-executivo do MinC, Juca Ferreira, diz 
que a idéia é ter "um novo modelo de financiamento público da produção cultural e as bases da 
política pública de cultura para os próximos anos".  
 
Possíveis alterações na legislação de incentivos fiscais já provocaram discussões. Ao tentar incluir 
uma "contrapartida social" para os investimentos, no fim de abril, o governo foi taxado de 
"dirigista" por um grupo de cineastas liderados por Cacá Diegues. No início desta semana, outra 
polêmica: um possível corte em 80% dos gastos da BR Distribuidora na área cultural. Os ajustes 
fariam parte da determinação do secretário de Comunicação e Estratégia de Governo, Luiz 
Gushiken, que teria avaliado como "exagerado" o patrocínio direto (que não tem dedução na 
Receita Federal) da BR.  
 
Todas essas questões estão no bojo de um documento divulgado pelo MinC, chamado "Eixos 
Condutores das Discussões", mostrando que o governo pretende fazer uma revisão profunda da 
legislação. O ministério quer retomar as rédeas da política cultural e reverter a situação atual, 
"em que as leis se tornaram a própria política". Outro objetivo é solucionar as tradicionais queixas 
da classe artística, em especial o fato de os contemplados serem sempre dos grandes centros e 
produtores famosos.  
 
Dados do ministério mostram que entre 1996 e 2002 foram investidos R$ 3,3 bilhões em projetos 
culturais, sendo que a região Sudeste abocanhou a maior fatia, R$ 2,1 bilhões. Somente no ano 
passado, foram R$ 438,8 milhões. Entre os dez principais investidores em cultura, pelo menos 
seis são estatais. Por fim, o MinC quer eliminar a intermediação no financiamento de projetos 
culturais, barrar o surgimento de situações como a capitalização de fundações privadas e integrar 
as leis Rouanet e do Audiovisual às discussões que estão sendo travadas sobre a Reforma 
Tributária.  
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