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“Rir é um ato de resistência”
Paulo Gustavo, ator e humorista.

O corpo vai, a obra fica.

Se eterniza.

Foi o que aconteceu com Paulo Gustavo.

As frases que proferiu.

Os risos que despertou. 

A alegria em tempo de pandemia. 

A sua persistência e luta pela vida.

Tudo isso fez a sua obra ganhar ainda

mais significado.

E seu nome movimentar

a criação de um projeto.

Mais que uma lei.

Um movimento de apoio e justiça.

De resistência. Pra garantir a existência

da Arte e da Cultura.



É claro.
O que vem primeiro é a vida.
Sabemos e defendemos isso desde o início. 
Mas é preciso um abraço do Estado para assegurar a renda
de milhões de pessoas que dependem da arte para garantir
o pão de cada dia.

E também abrir um caminho
de prosperidade e investimento
para a Cultura e a Arte.



O que é
A Lei Paulo Gustavo traz a solidariedade em tempos
de pandemia e pandemônio.
Um apoio essencial para a Cultura e os artistas informais
superarem esse momento difícil.
São eles os trabalhadores da primeira atividade a sentir
no bolso o impacto do vírus.
Porque sem plateia, não tem teatro.
Sem público, não tem show.
Sem gente na rua, não tem arte na rua.

Ah! É importante deixar claro...
...o recurso da Lei é do próprio setor. É investimento do Fundo 
Nacional de Cultura e do Fundo Setorial do Audiovisual. 

Não vai sair nada da saúde, nem da educação e nem de outro 
lugar.

Se esses R$4 bilhões não forem destinados à cultura, o governo 
vai usar no pagamento de juros. Ou seja,  vai acabar no bolso 
dos banqueiros. Melhor estimular a cultura, não é?

Se não for para a Cultura,
vai acabar nos bancos.



Como apoiar

#LeiPauloGustavo

Publique seu apoio nas redes sociais com a Hashtag 

Mas antes, conheça mais
a fundo Clique nos links

Conheça o PLP 73/2021: http://bit.ly/PLPGproposta

Pressione os senadores do seu Estado: http://bit.ly/PLPGSenadores

Envie uma carta de apoio: https://bit.ly/PLPGCartaSenadores

Participe da mobilização nacional: https://linktr.ee/leipaulogustavo

Assine o abaixo assinado: http://bit.ly/PeticaoPLPG



Investimento

O que permite

Como funciona

4,3 bilhões do Fundo Nacional de Cultura para o fomento e apoio 
das expressões culturais e manifestações artísticas. Recursos para 
os artistas e fazedores de cultura, beneficiando todas as áreas 
culturais e linguagens artísticas.

Permite que Estados, DF e Municípios façam ações emergenciais 
para enfrentamento dos efeitos da pandemia da covid-19 sobre
o setor cultural.

Destina os recursos do superávit dos Fundos Nacionais de Arte
e Cultura para investir no setor.

Baseada no modelo da Lei Aldir Blanc, a União transfere recursos 
a Estados, DF e Municípios que vão executá-los de forma
descentralizada.

Pactuação entre os gestores e a sociedade civil no processo
de gestão dos recursos.

Fortalece os sistemas estaduais e municipais de cultura:
 “tripé” - conselhos, planos e fundos.

Exigência de plano de cultura de caráter plurianual, com
participação da sociedade civil na sua elaboração.

Gestores estaduais e municipais devem promover discussão e 
consulta junto à sociedade civil sobre regulamentos e editais.



Contrapartida
dos Estados
e Municípios:

5 % dos recursos recebidos para Estados 
e DF.

3 % dos recursos recebidos para
capitais e cidades com mais de 500 mil
habitantes.

2 % dos recursos recebidos para cidades 
acima de 200 mil habitantes

1 % dos recursos recebidos para cidades 
abaixo de 200 mil habitantes

Previsão de redução pela metade da 
contrapartida no caso de IDH baixo

(apoio)



Democratização
da Cultura
Estímulo à participação e ao protagonismo de mulheres, negros, 
indígenas, povos tradicionais e quilombolas, pessoas do segmento 
LGBTQIA+, pessoas com deficiência e de outras minorias por meio
de cotas, critérios diferenciados de pontuação ou qualquer outro 
meio, de acordo com a realidade local.



Editais de apoio a produções
audiovisuais:

3 Linhas de apoio:

Apoio ao
audiovisual

Obrigação para Estados de desconcentração dos recursos 
(pelo menos 50% dos recursos em territórios periféricos e a 
regiões fora de influência das capitais e dos municípios maiores).

Editais de apoio a salas de cinema.

Editais de apoio à capacitação em
audiovisual (gratuita),
cineclubes, mostras e festivais.

Produções audiovisuais podem obter
recursos de mais de um ente federado e os 
editais podem prever tanto o financiamento
exclusivo ou complementar.



Editais para:

Apoio aos demais
setores culturais

Manutenção de agentes.

Apoio a iniciativas, cursos e produções.

Desenvolvimento de atividades de
economia criativa e de economia solidária.

Apoio a manifestações culturais
e à realização de atividades artísticas
e culturais.

Apoio a iniciativas que possam
ser transmitidas pela internet.

Manutenção de espaços artísticos
e culturais.

Apoio a microempreendedores individuais, 
microempresas e pequenas empresas
culturais.

Apoio a cooperativas, instituições
e organizações culturais comunitárias.



Prazos ampliados

Para superar
os efeitos
da Pandemia

Execução dos recursos
até 31 de dezembro de 2022

Até 31 de agosto de 2023
pelos beneficiários

Até 31 de dezembro de 2023
por Estados, DF e Municípios

Prestação
de contas:
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