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fARA SER UM NOVO MECENAS.
A chamada lei Sarney vai permi

tir um verdadeiro renascimento cul
tural e artístico do país Pessoas físi
cas e jurídicas poderão apoiar ma
nifestações artísticas através de 

doações, patrocínios ou investimen
tos recebendo em troca substan
ciais vantagens fiscais

Para debater a Lei em todos os 

seus detalhes a MPM e o MARGS 

vâo promover o 1 ? Encontro Gaú
cho de Marketing Cultural dia 15 

das 14h às 18 horas no Museu de Ar
tes do Rio Grande do Sul.

Empresários advogados artistas 

jornalistas e pessoas ligadas aos 

meios culturais do Estado estão 

convocados para o encontra

>

1? ENCONTRO GAÚCHO DE MARKETING CUÜIM
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Painel sobre a Lei Sarney
• Al do Sani, diretor presidente da 
Riocel;
• Claúdio Xavier, advogado 
tributarista.

Num segundo momento, será aborda
da a produção e difusão cultural no Rio 
Grande do Sul e seu posicionamento fren
te à Lei Sarney, pelos painelistas:
• Eva Sopher, presidente da Fundação 
Theatro São Pedro;
• Ivo Nesralla, presidente da Fundação 
Orquestra Sinfônica de Porto Alegre;
® Roque Jaçoby, diretor presidente da 
Audipel e da Editora Mercado Aberto;
® João Satte, diretor de Planejamento 
da MPM Propaganda;

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
órgão da Subsecretária de Cultura /
SEC, vai promover um ainel abordando a 
Lei Sarney, no próximo dia 15, segunda- 
feira, das 14 às 18 horas. O painel tem o 
objetivo de esclarecer esta lei que vem 
beneficiar a área cultural, possibilitando 
retorno para investimentos da área 
privada.

O Painel terá dois momentos. Num pri
meiro momento, serão abordados os me
canismos de funcionamento, os benefí
cios e deduções da Lei Sarney, pelos se
guintes painelistas:
• Fábio Magalhães, Secretário de Ação 

Cultural do Ministério da Cultura;
• Luiz Antônio de Assis Brasil, subse
cretário de Cultura / SEC / RS;
• Antônio Mafuz , diretor presidente da
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LEI SARNEY — No AAargs ( 
Praça da Alfândega ) ás 14h. De 
bate sobre a lei com a Darticipa- 
çéo de Fèbio Magalhães, do Mi
nistério da Cultura; Luis Antônio 
Assis Brasil Antônio Mahfuz. Al- 
doSam, Cláudio Xavier, Eva So- 
pher, Ivo Nesraila, Roque Ja- 
coby, João Satte e Evelyn B rg 
loschpe. Entrada franca.

Lei Sarney em 

discussão no Margs
: 3 g.vo A\otcx /
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Assunto:A Lei Sarney será tema de um painel que o Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul estará promovendo . h je, das 14h ás 
18h, em suas sede, na Praça da Alfândega. O esclarecer os di
versos aspectos da Lei que, em termo gerais, possibilita que 
as empresas privadas abatam no imposto de renda os recur
sos que investirem em atividades culturais. O painel terá 
dois momentos. No primeiro, serão abordados os mecanis
mos de funcionamento, os benefícios e deduções da Lei Sar
ney, pelos painelistas Fábio Magalhães, secretário de Ação 
Cultural do Ministério da Cultura; Luiz Antônio Assis Brasil, 
subsecretário de*Cultura da Secretaria SEC local; Antônio 
Mafuz, diretor-presidente da MPM Propaganda; Aldo Sani, 
diretor-presidente da Riocel; e Cláudio Xavier, advogado tri- 
butarista.

Na segunda parte, será enfocada a produção e difusão cul
tural no Rio Grande do Sul e seu posicionamento frente á Lei 
Sarney. Os painelistas desta vez serão Eva Sopher, presiden
te da Fundação Teatro São Pedro; Ivo Nesraila, presidente 
da Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre; Roque 
Jacoby, diretor-presidente da Audipel e da Editora Mercado 
Aberto; João Satte, diretor de planejamento da MPM Propa
ganda; e Evelyn Berg loschpe, diretora do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul.
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U□ Oscar Bassegio, leia-se Churrascaria Nova Brescia, 
faturando elogios e boas referências com o recente jan
tar que reuniu os secretários de Cultura do país. Há 
duas semanas foi ocasião de Fernanda Montenegro 
cumprimentar pelos assados, comentando que o chur
rasco ali servic^p é um fenômeno cultural. Afinal, gas
tronomia também é cultura.
□ Fábio Magalhães, secretário geral do Ministério da 
Cultura, presidiu o encontro da tarde de ontem, em que 
o marketing cultural foi o tema em debate pelos em
presários presentes na reunião do Margs. O uso e es
clarecimentos a respeito da Lei Sarney levou empresá
rios ao Muse de Arte do Rio Grande do Sul noutra reali
zação importante.
□ Waltavino Godoy, Carlos Silveirz e Fernando Diniz, 
liderança da Aerolineas Argentinas, serão os anfitriões 
da noite de hoje para drinques e jantar na “Casa do 
Nono’’.
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Lei Sarney é discutida Jornal:

sc,u, \z-IData:.Sarney tem várias incongru
ências e que tem alguns as
pectos “perversos", como 
previne Evelyn Berg loschpe. 
do Margs. Mas todos os pre
sentes entram em consenso 
quanto a sua importância pa
ra as artes e Ivo Nesraila. 
presidente da Fundação da 
OSPA, chega a afirmar que a 
história cultural do Brasil 
poderá ser dividida em antes 
e depois Lei Sarney. Só a prá
tica poderá determinar crité
rios e especificações que não 
ficam claras no texto jurídico.

Ontem, das 14 às 18h, o 
Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul foi sede do Io Encon
tro Gaúcho de Marketing 
Cultural. A discussão em 
pauta era a Lei Sarney. Num 
primeiro momento, foram ex
plicados os mecanismos de 
funcionamento da Lei. De
pois. presidentes de institui
ções e outros profissionais li
gados a produção e difusão 
cultural opinaram sobre o 
assunto.

Como saldo dos debates, fi
cou a certeza de que a Lei
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As vantagens da Lei Sarnev
do lnterlor doTsSd^comsuaTma- ** * ‘ ' -------- *

I
deSaL^h^? canalizado em função ° 
dessa Lex só beneficiará as emissoras de te-
teatra?á °S gr™des esPetáculos musicais ou 
teairaxs, envolvendo artistas famosos,
dÍ°nfÍS. ou estrangeiros? Será que o papel
DontpfênClaS de propaganda- servindo como 
emnrp Jntre °S produtores culturais e os 
empresárxos, será positivo ou dificultará o
D!1fiPr1°nament0 de quem produz e de quem 
poderá apoiar financeiramente as produ-
ra cnmnUiraÍí? ^ QUe ° Fundo de Cultu- 
ra como lembrou a produtora de teatro Sô
nia Duro, proposto pela Lei Sarney, não con-
cefrnfrá & maí°r parte dos recursos finan- 
pj‘58 Para°s,espetácul°s do centro do 
País deixândo às produções locais o míni-
7705/86? levantadas devido à lei
705/86 Será que filmes çomo “Eles Não

tandI?riBlaiClí’TÍe ’’ de Le°n Hirzma-nn, tra- 

o da Lei Sarney'já «ue

voItdar^lrepPreSárlOS’ Joâ° Satt- executi-

que nâ°
alterá-los, sobre os no sentido de
sentados pela classe^rtística0'O^ue^verá 
acontecer é que um projeto poderá ser recu- 
“f?, °u aceito por UI«a empresa, mas não
^S ÍCAd° PT ela em frmÇão de seus inte
resses. Anunciou que a agência está prepa
rando um comitê cultural, composto por jor- 
nalistas, intelectuais e artistas para propor 
a criaçao de projetos culturais e analisar os 
empresas* apresentados à consideração das

na-

Quanto à concentração de verbas

previu que tudo dependerá da sensibüidade 
do investidor, mas que os produtores cultu
rais nao precisarão necessariamente recor
do empresas- Podendo buscar o
apol0da® médias empresas para seus proje-

+ menos em cinema e d° MuSeu de Arte do Rio
nas outras manifestações artísticas, deivan. . . _. ___ ?l „ d Sal revelou que um levantamento
do para a iniciativa privada esses estímulos °tav'anode F,on'de Sáo Pau,0: trés for™s de abatimento do IR para as empresas permitiu vÍh« S d° aC6rV0 da ^^ção
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~rautcrPL^r,eoLe/rr “~ar £S2,£r£!Br?°"S£rcenas—-crofone. em conversas informais, revelando esse fiiTdevendosícatteS^ para tidos’ Poderá acontecer, também^forma CiütíT 36 ™ã™trííT junto ao Mistério da
que essa Lex deverá proporcionar outros de- rio da Culturl Se n° í?^310' çao de clubes de pessoas físicas para doa mif’ *sst|ia^0u o subseçretário de Cultu-. =^rü~£r=~" ?.'.=ssí£s ^ssrssssas*:
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