
Campinas tem R$ 193 mi
em incentivo empacados

“Campinas tem
projetos legais,
mas tem
problemas para
se vender. Na
disputa coma
Capital,
perdemos.”

CULTURA ||| RECURSOS

Produtor cultural campineiro

Oque nós não
queremos é

votar umprojeto
importante como o
PlanoDiretor na
correria e semuma
análise criteriosa.
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Dos R$ 260 milhões disponi-
bilizados pelo governo fede-
ral a projetos culturais em
Campinas entre janeiro de
2011 e novembro do ano pas-
sado, apenas R$ 67 milhões
(27%) foram aplicados nas
iniciativas pela Lei Rouanet.
Isso porque, para consegui-
rem os recursos, produtores
culturais precisam do apoio
de empresas dispostas a des-
tinarem parte do seu impos-
to de renda às iniciativas. A
lei funciona como uma re-
núncia fiscal, ou seja, a
União abre mão de parte dos
impostos para destinar aos
projetos culturais. As empre-
sas precisam escolher a ini-
ciativa para enviar o recurso,
e o valor é abatido do impos-
to de renda do ano seguinte.

Para os autores de proje-
tos, um dos principais garga-
los da legislação é a exigência
de que o apoio venha de em-
presas tributadas com lucro
real de, no mínimo, R$ 50 mi-
lhões por ano. A faixa eleva-
da excluiu companhias meno-
res que fazem tributação pe-
lo Simples Nacional ou em-
presas que trabalham com lu-
cro presumido, o que dimi-
nuiria de forma significativa
o número de interessados. Já
para o Ministério da Cultura,
o número grande de projetos
engavetados tem explicação
também na falta de habilida-
de dos produtores em captar
recursos e nos méritos cultu-
rais das propostas. Segundo
a pasta, para serem aprova-
das pela Lei Rouanet, as ini-
ciativas têm apenas as carac-
terísticas técnicas analisadas
— o ministério não julga os
méritos artísticos ou pedagó-
gicos dos projetos.

Segundo dados do Ministé-
rio da Cultura, de 371 proje-
tos aprovados entre 2011 e
2015, 235 conseguiram capta-
ção de recursos. Após a apro-
vação do projeto pelo gover-
no, o projeto pode usar a ver-
ba em até dois anos. Mas
muitos tentam a prorrogação
do prazo por mais um ano.
Conseguem o abatimento in-
tegral do valor investido em
imposto de renda as pessoas
jurídicas que escolhem patro-
cinar livros de valor artístico
ou literário, projetos que en-
volvem música, exposições
de artes visuais, doações de
acervos para bibliotecas pú-
blicas, produções de obras ci-
nematográficas, preservação
do patrimônio cultural e
construção de salas de cine-
ma ou teatro.

O produtor cultural de
Campinas Antoine Koloka-
this afirmou que a restrição
do “lucro real” para o abati-
mento do valor do patrocínio
no Imposto de Renda é um
dos principais obstáculos pa-
ra o financiamento de proje-
tos. “Se uma empresa, ainda
que grande, estiver fazendo um investimento ou com-

prando máquinas novas, por
exemplo, o lucro real dela já
caiu muito e ela não pode in-
vestir”, explicou. Além disso,
Kolokathis explicou que mui-
tas matrizes de companhias
que têm filiais em Campinas
ficam em outros municípios,
dificultando o contato com
os departamentos que esco-
lhem os projetos. “Campinas
tem muitos projetos legais,
mas tem problemas na hora
de se vender ao empresaria-
do. Na disputa com a Capi-
tal, acabamos perdendo.” A
falta de espaços públicos ade-
quados às iniciativas é um
dos fatores que prejudicam
as iniciativas campineiras. O
produtor afirmou que tam-
bém promove, em parceria

com a Amcham (Câmara
Americana de Comércio), pa-
lestras para esclarecer a em-
presas as vantagens de se en-
volver em projetos culturais
e em como utilizar a Lei
Rouanet.

Sindivarejista

Para a presidente do Sindica-
to do Comércio Varejista de
Campinas e Região (Sindiva-
rejista), Sanae Murayama Sai-
to, o marketing espontâneo é
um dos principais benefícios
da Lei Rouanet às empresas.
“O nosso consumidor hoje
não vê somente o produto da
empresa. Ele quer saber o
que empresa está fazendo de
bom para a sociedade”, expli-
cou. Sanae concorda que a
exigência do lucro real anual

de R$ 50 milhões seja um en-
trave para a lei deslanchar.
Mas ela também acredita
que falta informação sobre a
lei a empresários e contado-
res. “Seria muito mais provei-
toso os empresários deixa-
rem seu dinheiro na própria
localidade onde estão, ao in-
vés de dá-lo ao governo.”

O Sindivarejista montou
um projeto para jovens, que
recebeu a provação do gover-
no federal pela Lei Rouanet
em 2014, mas que ainda não
obteve os recursos necessá-
rios. O plano do sindicato é
fazer oficinas de grafite e
hip hop, com o objetivo de
diminuir os casos de picha-
ções na cidade. “O projeto é
cultural, mas o pano de fun-
do é a educação. Queremos
falar ao jovem, com uma lin-
guagem acessível a eles, que
o grafite pode ser uma for-
ma de arte.” O sindicato con-
seguiu prorrogar até o final
do ano o prazo para conse-
guir a verba empresarial pa-
ra o projeto.

INB

Técnicos
Desde que as macrozo-

nas estavam para ser vota-
das na Câmara de Campi-
nas, os vereadores pediam
aos técnicos para analisar
as propostas, já que as
questões eram complexas e
nem todos estavam familia-
rizados. A contratação até
chegou a ser anunciada em
2011. No fim, as macrozo-
nas foram meio que esque-
cidas e a consultoria não
vingou.

Conhecedores
Agora, com o Plano Dire-

tor, Zé Carlos disse que a
Casa contratou, via concur-
so público, servidores que
estão capacidados para ana-
lisar a proposta. Segundo
informações da Câmara,
em 2014 foram contratados
dois engenheiros e dois ar-
quitetos. Os arquitetos, no
caso, entre as atribuições
estabelecidas na Casa, de-
vem prestar consultorias
para os legisladores.

Reuniões
Eles participaram no

ano passado das discus-
sões da Lei do Uso e Ocu-
pação do Solo, mas, de
acordo com o Legislativo,
não são especializados em
urbanismo, mas ainda as-
sim poderão ajudar na

questão do Plano Diretor.

Zero no caixa
Preocupada com a crise

financeira e a queda da arre-
cadação, a Prefeitura de No-
va Odessa apertou os cin-
tos. O prefeito Benjamim Bi-
ll Vieira de Souza (PSDB)
anunciou, semana passada,
o contingenciamento de
30% da receita corrente lí-
quida do município.

Tem pagamento
A administração garante

que não haverá alteração
na folha de pagamento e os
direitos trabalhistas dos ser-
vidores estão garantidos. A
receita corrente líquida do
Município para este ano —
já excluindo folha de paga-
mento e convênios — esta-
va estimada em cerca de
R$ 50 milhões. Com o con-
tingenciamento, a previsão
é que cerca de R$ 15 mi-
lhões sejam reduzidos.

Até quando?
A redução de gastos por

prefeitos na RMC não é no-
vidade e todo mundo tenta
sobreviver à crise que pare-
ce ter se instalado sem data
para ir embora. O proble-
ma é que a falta de dinhei-
ro já afeta os serviços bási-
cos e que estão prestes a so-
frer um colapso.

Burocracia e falhas em projetos travam verbas na Lei Rouanet

Data

235
As Indústrias Nucleares Brasileiras informaram que o
novo presidente da estatal, João Carlos Tupinambá,
recorreu de decisão do TCE que aplicou multa no valor de
R$ 7.641,90 . O processo está com o conselheiro Marco
Antonio Alencar, ainda sem decisão. Segundo a INB, a
multa é referente a 2007, quando o atual presidente da
INB exercia o cargo de controlador-geral do município de
Duque de Caxias. A coluna informou no dia 20 que
quando Tupinambá assumiu a INB, ele respondia a três
processos de improbidade administrativa.

Exposição de grafite no MIS: Sindivarejista busca recursos pela lei para projeto de incentivo ao grafite e hip hop

SAIBA MAIS

PROJETOS
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O presidente da Comissão
de Política Urbana do
Legislativo, José Carlos
Silva (SD), disse que
acompanhou diversas
reuniões do Plano Diretor
promovidas pela Prefeitura
e que já tem uma ideia do
que precisará ser melhor

debatido dentro da Casa.
Sobre o envio da proposta,
Zé Carlos disse que
questionou o secretário de
Planejamento, Fernando
Pupo, mas que não
conseguiu uma data. Ele
quer agora um encontro
com o prefeito.

Como uma empresa pode
reverter seus tributos

✔ Não é necessário cadastro no Ministério da Cultura. As empresas

podem escolher diretamente os projetos, baseados em critérios que se

alinhem com sua cultura organizacional

✔ Somente pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real

de R$ 50 milhões anuais que poderão deduzir do imposto devido os

valores efetivamente contribuídos em favor de projetos culturais

aprovados pela lei

✔ O valor repassado ao projeto, para ser deduzido, não pode ultrapassar

4% do imposto devido

✔ A dedução ocorre no Imposto de Renda do ano seguinte

✔ O recurso não passa pelo Ministério da Cultura, o repasse é

feito diretamente aos produtores culturais ou organizações

responsáveis pelo projeto

DeCampinas foram aprovados
nos últimos quatro anos; total
solicitado foi de 371

MILENEMORETO

Xeque-Mate

Os vereadores de Campinas voltarão do recesso de olho
no Plano Diretor. Isso porque o ano é eleitoral e eles
querem que o processo siga o quanto antes para a Casa, já
que terão muito trabalho pela frente. Formalmente, a
justificativa dos parlamentares é que não existe como
votar a proposta sem fazer uma análise criteriosa e
debater os temas mais polêmicos com a sociedade. Antes
de passar pelo plenário, o Plano Diretor, que tem de ser
votado até o final do ano, passará por comissões.

Patrícia Domingos/Especial para a AAN

Empresas devem ter
lucro real de R$ 50
mi para participar

Do presidente da Comissão de Política Urbana da Câmara de Campinas,
José Carlos Silva (SD), sobre a votação do Plano Diretor
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