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ProAC recebe inscrições
de projetos culturais

Programa da Secretaria 
Estadual da Cultura destina 
recursos que viabilizam 
produções em diferentes 
temas e linguagens; em 2015 
editais disponibilizarão
R$ 40 milhões à área

rodutores culturais e artísticos 
ainda têm tempo para apresentar 
projetos em editais abertos pelo 
Programa de Ação Cultural (ProAC), 
da Secretaria Estadual da Cultura. 
A iniciativa apoia financeiramente 
várias linguagens artísticas, em 
projetos selecionados por meio de 
editais, que funcionam como con-
cursos públicos. Dos 45 editais 
deste ano, restam nove com prazo 
em aberto (ver serviço).

Em 2015, os editais distribui-
rão um total de R$ 40 milhões, para 
mais de 600 proponentes. O ProAC 
foi criado em 2006, por meio da Lei 
Estadual nº 12.268/2006. Ao longo 
de nove anos, a ação propiciou a 
execução de projetos nas áreas de 
teatro, literatura, música, dança, 
circo, audiovisual, museus, diver-
sidade e artes visuais. Só entre os 
editais, foram viabilizados quase 4 
mil projetos.

Além do ProAC Editais, que 
utiliza recursos orçamentários da 
pasta da Cultura, há também o 
ProAC ICMS, um tipo de fomento 
indireto. Nessa modalidade, empre-
sas podem direcionar a projetos 
previamente selecionados parte do 
ICMS que devem. Neste ano, serão 
destinados R$ 121,7 milhões ao 
ProAC ICMS (leia o boxe).

“O princípio do ProAC é a des-
centralização dos recursos”, afir-
ma a coordenadora da Unidade de 

Fomento e Difusão da Produção Cultural da 
secretaria, Maria Thereza Bosi de Magalhães. 
“Um grupo só pode ganhar um prêmio por 
ano. Isso tem o objetivo de contemplar o 
maior número possível de iniciativas.”

Seleção – Depois de inscritos, os 
projetos são avaliados por uma comis-
são composta por especialistas do seg-
mento escolhido. Os grupos selecionados 
devem, obrigatoriamente, oferecer con-
trapartidas sociais, na forma, por exem-
plo, de exibição de espetáculos a preços 
populares ou gratuitos.

A coordenadora explica que os editais 
estão direcionados para três grandes ver-
tentes: produção artística, multidisciplina-
ridade (que abrange desde a manutenção 
de espaços dedicados a práticas artísticas 
até a edição de publicações culturais) e cul-
tura e cidadania, destinada à promoção da 
diversidade cultural, como negritude, cul-
turas indígenas, LGBT, hip hop, saraus, etc.

“Há uma preocupação grande em con-
seguir também a diversidade geográfica. 
Em praticamente todos os editais, metade 
dos contemplados deve ser de fora da cida-
de de São Paulo”, afirma Maria Thereza. Os 
valores dos prêmios variam de R$ 10 mil 

(bolsa de incentivo à criação literária) a R$ 
250 mil (finalização de longa-metragem).

Violino e vibrafone – Um projeto 
premiado pelo ProAC na área musical traz 
a parceria inusitada entre o violinista 
Ricardo Herz e o vibrafonista Antonio 
Loureiro. Como fruto do prêmio, de R$ 80 
mil, foi produzido o CD Herz & Loureiro, 
em 2014. “Acho que é o único duo que 
existe no mundo com violino e vibrafone”, 
brinca Herz, de 37 anos.

“Estávamos sem dinheiro, sem pers-
pectiva de fazer um CD como queríamos, 
bem produzido, com boa qualidade de som 
e capa bonita. O dinheiro do ProAC pos-
sibilitou isso”, afirma Herz. Como prova 
da excelência da produção, ele cita o fato 
de que o respeitado pianista e compositor 
André Mehmari, que também é engenheiro 
de som, assina a direção de gravação, mixa-
gem e masterização do disco.

Herz avalia que a importância do ProAC 
é dar condições para viabilizar produções 
que, de outra forma, não seriam realizadas. 
“Claro que não podemos ficar nisso. Depois 
de gravar, é importante fazer apresentações 
do duo, continuar divulgando. Mas o disco 
é um cartão de visitas”, conclui.

Dança na periferia – Em 2013, o 
ProAC premiou, na área de dança, o pro-
jeto É na Solidão que a Alma se Revela... 
do grupo Diversidança, do Capão Re -
dondo, na zona sul da capital. O grupo, 
formado em 2006, apresenta espetácu-
los na periferia e tem como orientação de 
trabalho descentralizar a produção da 
dança contemporânea na cidade, segun-
do seu diretor-geral e artístico, Rodrigo 
Cândido, de 30 anos.

O projeto consistiu na pesquisa, pre-
paração técnica, montagem e criação do 
espetáculo Ao cair das pétalas, que teve 
três temporadas em espaços culturais. 
As apresentações ocorreram na zona sul 
de São Paulo, com entrada gratuita.

Cândido avalia que os R$ 40 mil do 
prêmio do ProAC “foram de suma impor-
tância para realizar a nossa proposta”. E 
completa: “Além disso, nos sentimos lison-
jeados por ter um projeto considerado 
qualificado por uma comissão específica 
da linguagem. Ganhar um edital é sempre 
uma honra. É sinal de que o que estamos 
fazendo não é apenas importante para 
nós, mas para a cidade”.

Avaliação – Maria Thereza comen-
ta que um dos próximos passos do tra-
balho do ProAC será uma avaliação de 
sua contribuição ao panorama cultural e 
artístico de São Paulo: “Temos uma ava-
liação sobre a contribuição quantitativa, 
trazida pelo número de projetos execu-
tados. Uma avaliação qualitativa ainda 
precisa ser feita, mas para isso vamos 
chamar também os beneficiários, a socie-
dade. Não é um debate só da secretaria. 
Como parte das comemorações dos dez 
anos do ProAC, em 2016, queremos fazer 
publicações e promover seminários que 
façam a reflexão a respeito”.

Cláudio Soares

Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

SERVIÇO
Outras informações podem ser obtidas 
pelos telefones (11) 3339-8275 e (11) 
3339-8226. Os editais completos estão 
disponíveis no site http://goo.gl/hR0dYt

Duas modalidades 
diferentes

•  O ProAC Editais funciona por 
meio de concursos públicos. O objetivo 
é possibilitar a viabilização e a circula-
ção de projetos de artistas e realizado-
res do Estado nas mais diferentes lin-
guagens artísticas. Cada edital especifi-
ca as regras, a linguagem a ser contem-
plada, o número de projetos seleciona-
dos e o valor a ser transferido. Os pro-
jetos aprovados recebem recursos para 
sua execução diretamente do orçamen-
to da Secretaria da Cultura.

• O Proac ICMS estrutura-se por 
meio de incentivos fiscais. O proponen-
te apresenta seu projeto à Secretaria 
da Cultura. Caso seja aprovado, recebe 
autorização para captar patrocínio junto 
a empresas privadas, que poderão des-
contar do ICMS que devem o valor do 
investimento. O índice a ser descontado 
varia de 0,01% a 3% do imposto devido. 
No atual exercício, o prazo de cadastra-
mento de novos proponentes e projetos 
se encerrará no dia 30 de outubro.

P

Ao cair das pétalas teve três temporadas em espaços culturais da zona sul de São Paulo Maria Thereza: Descentralização dos recursos

Loureiro e Herz – O 
dinheiro do ProAC 
possibilitou a produção 
do CD Herz & Loureiro, 
em 2014
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