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Cultura de Ribeirão 'perde' R$ 1,55 mi 
Valor relativo a 5% do IR de empresas poderia ser investido na área com uso de Lei de Incentivo à Cultura 

Joel Silva/Folha Imagem 

9 empresas 
financiam 
coletânea 
de artista 
Da Reportagem Local 

A artista plástica Odilla 
Mestriner, de Ribeirão Preto, 
conseguiu divulgar a obra 
dela no exterior com o apoio 
da iniciativa privada. 

Nove empresas de Ribeirão 
bancaram a edição de um 
livro com o trabalho da ar-
tista. 

Como contrapartida ao pa-
trocínio, as empresas ficaram 
com 3.000 exemplares da 
obra para distribuir a clientes, 
como uma espécie de brinde. 

"Os livros acabaram indo 
para todo o Brasil e outros 
países como Japão, Grécia, 
Estados Unidos e outros", diz 
Mestriner. 

Os clientes receberam uma 
coletânea com 80 obras da 
artista e uma crítica à obra. 

"Fiquei dois meses sem 
pintar. Só andava atrás das 
empresas, para conseguir o 
patrocínio do livro, que hoje 
é um documento histórico 
sobre a minha vida artística. " 

Ela avalia que o investi-
mento feito pelas empresas, 
em 88, seja o equivalente hoje 
a R$ 240 mil. 

Odilla Mestriner começou a 
pintar em Ribeirão Preto em 
1958 e é uma das artistas 
plásticas mais conceituadas da 
região. 

JOÃO CARLOS SILVA 
Da Reportagem Local 

Ribeirão Preto pode deixar de 
investir até RS 1,55 milhão —va-
lor equivalente ao preço de 165 
carros Fusca zero km— em even-
tos culturais este ano por não 
utilizar uma lei federal. 

A Lei de Incentivo à Cultura 
destina 5% do IRPJ (Imposto de 
Renda de Pessoas Jurídicas) das 
empresas para bancar projetos 
culturais. 

Os recursos poderiam estar 
sendo investidos em projetos pre-
viamente aprovados pelo Ministé-
rio da Cultura, sem custos adi-
cionais às empresas. 

0 "desperdício" ocorre apesar 
das críticas de moradores e artis-
tas em relação à política cultural 
adotada pela administração do 
prefeito petista Antônio Palocci 
Filho. 

Os projetos para aproveitar os 
recursos do Imposto de Renda 
das empresas podem ser apresen-
tados até pelos próprios artistas. 

A iniciativa privada já banca 
em Ribeirão investimento men-
sais de pelo menos R$ 14 mil em 
eventos culturais, sem usar o 
incentivo de 5% (leia texto 
abaixo, à esquerda). 

Depois de ter um projeto apro-
vado, órgãos públicos, empresas 
ou pessoas físicas precisam bus-
car as doações. 

A doação feita pela empresa é 
comprovada por documento pró-
prio fornecido pelo ministério aos 
projetos aprovados. 

0 governo federal considera os 
5% como imposto "renunciado" 
em favor da cultura. 

De acordo com o Ministério da 
Cultura, Ribeirão enviou um 
único projeto ao órgão este ano 
com o objetivo de conseguir 
autorização para usar a Lei de 
Incentivo à Cultura. 

A proposta prevê a utilização 
de R$ 85 mil para realização de 
seminários na cidade, resultado 
de um projeto institucional da 
empresa J.R. Araújo Consultoria, 
de Ribeirão. 

0 valor de RS 1,55 milhão é 
quase quatro vezes superior ao 
orçamento da Secretaria da Cul-
tura de Ribeirão para investi-
mento em eventos neste ano. 

O secretário da Cultura, Sérgio 
Lago, 48, diz que a realização de 
eventos culturais é limitada de-
vido aos recursos do órgão. 

A secretaria deve receber este 
ano uma verba de RS 2,7 mi-
lhões. Só no teatro Pedro 2?, que 
passa por reformas, deve ser 
investido RS 1 milhão. 

"Considerando os gastos com 
salários, sobram R$ 400 mil para 
os eventos", afirma Lago. 

Do valor que sobra, o secretá-
rio diz que R$ 180 mil foram 
gastos em eventos para comemo-
ração do aniversário de Ribeirão, 
no último dia 19. 

"Também faço críticas à polí-
tica cultural de Ribeirão, mas o 
que estamos fazendo é muito 
melhor do que os eventos dos 
últimos dez anos. Isso, apesar de 
a secretaria administrar escassez 
de recursos." 

Outros incentivos 
A renúncia de 5 % sobre o 

IRPJ é um dos incentivos do 
governo à cultura. 

Segundo a Delegacia da Re-
ceita Federal de Ribeirão, outras 
doações, com outros incentivos, 
também podem ser feitas por 
pessoas físicas e jurídicas. 

O cálculo de R$ 1,55 milhão é 
baseado exclusivamente nos 5% 
do Imposto de Renda das empre-
sas. 

Segundo o delegado regional 
do órgão, Francisco Sérgio Na-
lini, a arrecadação do IRPJ deve 
chegar aos RS 31,2 milhões este 
ano, em Ribeirão. 

A artista plástica Odila Mestriner atrás de seu livro editado pela iniciativa privada 

Da Reportagem Local 

O único projeto que tem apro-« 
vação do Ministério da Cultura 
para buscar apoio da iniciativa 
privada de Ribeirão Preto foi 
proposto por uma empresa de 
consultoria da cidade. 

A proposta —chamada pela 
J.R. Araújo Consultoria de "Pro-
jeto Cultural Prometheus"— tem 
o objetivo de promover seminá-
rios abertos à população abor-
dando temas filosóficos e históri-
cos. 

São seminários dirigidos, por 
exemplo, a professores de Ribei-
rão e região. 

"Nesse seminário, a idéia é 
promover a discussão de novos 
modelos para a educação", diz o 
consultor José Roberto Araújo, 
50. 

Segundo ele, pelo menos mil 
professores de Ribeirão e região 
já participaram do seminário, que 
é realizado na ACI (Associação 
Comercial e Industrial) e tem o 
apoio da Secretaria da Educação. 

Os seminários sobre educação 
e outros promovidos pelas em-
presas já acontecem há três anos 
na cidade. 

A idéia surgiu de um projeto 
institucional da empresa, segundo 
Araújo. 

A empresa já conseguia apoio 
de empresas privadas para reali-
zar os seminários na cidade. 

Apesar disso, só no mês pas-
sado conseguiu aprovação do 
ministério para oferecer os bene-
fícios da Lei de Incentivo à 
Cultura aos patrocinadores. 

A iniciativa privada gasta pelo 
menos R$ 14 mil por mês em 
Ribeirão Preto para bancar even-
tos culturais na cidade. 

Os recursos são investidos em 
eventos da Secretaria da Cultura 
e Orquestra Sinfônica de Ribei-
rão Preto. 

O maior investimento da ini-
ciativa privada é feito na orques-
tra, que consome mensalmente 
RS 30 mil, segundo o presidente 
da Sociedade Lítero-Musical de 
Ribeirão, Luiz Gaetani, 64. 

Os recursos são conseguidos 
com um grupo de 11 empresá-
rios, que banca cerca de 30% 
dos gastos da orquestra. 

Outra parte dos gastos com os 
40 músicos da sinfônica de Ribei-
rão é conseguida com contribui-
ções de "sócios" do grupo. 

Além disso, Gaetani também 
diz ter apoio de Prefeitura de 
Ribeirão e de patrocínios, nego-
ciados com empresas, para man-
ter a orquestra, fundada em 
1938. 

"Se a iniciativa privada não 
der apoio, acaba a arte em Ribei-
rão", diz o diretor do MIS 
(Museu da Imagem do Som) de 
Ribeirão, Samuel Baptista, 27. 

Todos os projetos feitos pelo 
museu têm a participação da 
iniciativa privada, inclusive as 
exposições. 

Cada evento tem custo máximo 
de RS 1.000,00, por mês. 

São projetos como a exposição 
fotográfica "O beijo da luz", a 
apresentação de filmes brasileiros 
"Cinema na praça" e outros. Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto durante ensaio 

Consultoria 
tem aprovação 

Iniciativa privada investe R$ 14 mil mensais 
Newton Barbosa-23.mar.95/Folha Imagem 
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