
E
m termos de or-

çamentos, a dife-

rença não chega

a ser significan-

te. O de Mato

Grosso é de R$ 7,74 bilhões

e o de Mato Grosso do Sul

R$ 7,4 bilhões. Mas quando

o assunto é o destino de

parte deste orçamento para

o setor da cultura o panora-

ma muda de figura. O orça-

mento da Secretaria de Cul-

tura do Estado de Mato

Grosso é de aproximada-

mente R$ 20 milhões e o da

Fundação de Cultura de Ma-

to Grosso do Sul (FCMS) é

de R$ 3,6 milhões. Ou seja: o

investimento do governo de

MT na área cultural é cinco

vezes e meio maior do que o

do governo de MS. 

Se a comparação for em

relação aos fundos de inves-

timentos estaduais para a

área artística, a diferença

aumenta mais ainda. Em Ma-

to Grosso, uma das princi-

pais leis de incentivo do go-

verno é o Fundo Estadual de

Fomento à Cultura que este

ano terá orçamento de R$ 17

milhões, sendo que 50% são

destinados para projetos cul-

turais apresentados pela co-

munidade. Em Mato Grosso

do Sul, a lei equivalente é o

Fundo de Investimentos Cul-

turais (FIC/MS). O valor des-

tinado aos projetos culturais

da classe artística é de R$ 1

milhão, montante sete vezes

e meio menor do que o de

Mato Grosso. 

“O investimento na cul-

tura em nosso governo vem

crescendo. Em 2007, o valor

era de R$ 1,4 milhão, em

2008 e 2009 foi de R$ 3.600

milhões. Além disso, temos o

investimento que vem do Mi-

nistério da Cultura e a con-

trapartida liberada pelo go-

verno”, enumera Américo

Calheiros, presidente da

FCMS. “Eu acho que esse é

o investimento que o gover-

no de MS pode fazer agora.

Estamos fazendo o possível

e cumprindo os nossos com-

promissos. Estamos traba-

lhando para que esse valor

aumente”, garante Américo.

Segundo ele, a crise

econômica mundial e a ins-

tabilidade econômica pela

qual o País vem passando

impediram que o investimen-

to com destino à área cultu-

ral fosse aumentado para

2009. “O governo está per-

dendo dinheiro diariamente.

Estamos mantendo o que é

possível e buscando implan-

tar o recurso com seriedade

e responsabilidade. O que é

bem aplicado, bom retorno

tem!”, acredita. 

Uma das diferenças en-

tre MT e MS no setor artísti-

co é a inexistência de uma

Secretária de Cultura em

Mato Grosso do Sul. O presi-

dente da FCMS acredita que

isso não prejudica uma apro-

ximação e uma maior pres-

são por maior verba para a

cultura com o governador

André Puccinelli. “A Funda-

ção de Cultura tem plena

mobilidade pra trabalhar.

Muitas vezes, temos benefí-

cios no andamento dos pro-

cedimentos por trabalharmos

com uma estrutura mais ágil

e funcional. Não há nada que

não possamos deixar de con-

quistar por não ser uma se-

cretaria”, ressalta Américo.

CUIABÁ E CAMPO GRANDE 

Além da esfera governa-

mental, também no âmbito

da política cultural das capi-

tais dos respectivos Estados,

a cidade de Campo Grande

perde para a de Cuiabá em

termos do dinheiro que che-

ga para os projetos da co-

munidade artística. Embora

a Fundação Municipal de

Cultura de Campo Grande

(Fundac) tenha um orça-

mento geral maior, são R$ 8

milhões, a Secretaria de Cul-

tura de Cuiabá tem disponí-

vel R$ 6 milhões. 

A diferença está na for-

ma de investimento desse or-

çamento. Na Capital mato-

grossense, R$ 1,1 milhão é

destinado aos editais para a

comunidade e em Campo

Grande o Fundo Municipal de

Incentivo a Projetos Culturais

(FMIC) dispõe de verba bem

inferior. São R$ 250 mil para

os projetos artísticos gerais e

R$ 100 mil destinados exclu-

sivamente aos projetos liga-

dos à área do teatro. Dos R$

8 milhões da Fundac, cerca

de 60% vai para despesas co-

mo salário e manutenção. 

O diretor-presidente da

Fundac, Athayde Nery, ga-

rante que ainda em março

serão lançados mais proje-

tos culturais para ocupar os

espaços da cidade de Campo

Grande. “Da prefeitura ain-

da sai muito pouco em ter-

mos de orçamento, mas que-

remos espalhar cultura na

Capital toda. A nossa luta é

de nos adequarmos a 1% do

orçamento total de Campo

Grande que deveria ir exclu-

sivamente para a cultura”,

ressalta, referindo-se à cam-

panha do 1% para a cultura

que começou em 2007 e não

surtiu efeito até hoje. 

“A cultura não pode ser

um projeto com um acidente

governamental, tem de ser

um projeto de Estado e não

de Governo. A sociedade de-

ve perceber que é uma área

fundamental para a sua me-

lhoria”, argumenta Athayde.

Segundo ele, em sua gestão

devem ser seguidos três

pontos fundamentais: forma-

ção, informação e acesso. “A

população é o alvo da funda-

ção e tentamos chegar nela

por meio dos artistas. Nós

ajudamos na realização de

todos os eventos culturais

que acontecem em Campo

Grande. O montante do or-

çamento para a cultura é di-

vidido em editais, estruturas

e cachês”, frisa. 

SECRETÁRIO DE CUIABÁ

O secretário municipal

de Cultura de Cuiabá, Mário

Olímpio Medeiros Filho, expli-

ca como é gasto o recurso de

R$ 6 milhões. “R$ 1,1 milhão

vai direto para o mercado

por meio de editais, é a nos-

sa lei de incentivo à cultura.

R$ 1,1 milhão vai para a fo-

lha de pagamento e R$ 1,4

milhão para projetos estraté-

gicos”, detalha. “Do restante,

R$ 1,9 milhão é destinado à

manutenção, reforma e com-

pra de equipamentos para os

centros culturais da cidade

(museus, bibliotecas, etc) e

os outros R$ 500 mil vão pa-

ra despesas como água, luz e

telefone”, finaliza. 

“Procuramos atender

toda a cadeia produtiva da

cultura em Cuiabá: forma-

ção, produção, circulação e

consumo. Existe na cidade

um Conselho da Secretaria

Municipal da Cultura que dá

as diretrizes de qual linha

precisa ser mais estimulada

e, a partir daí, direcionamos

o dinheiro”, explica Mário

Olímpio. Segundo ele, o mais

importante é que as deman-

das locais sejam levadas em

conta. “O Poder Público in-

veste muito pouco. Acredito

que isso irá mudar somente

a partir do momento que a

sociedade passar a exigir

mais”, afirma. 

Para Mário Olímpio, en-

tre as maiores dificuldades

enfrentadas no setor está na

qualificação do profissional

da cultura. “Embora existam

vários artistas competentes,

a tendência nociva para o

informalismo é muito gran-

de. Um artista formalizado e

cadastrado como pessoa ju-

rídica aumenta a possibili-

dade de transferência de re-

cursos”, adverte. Quanto ao

destino das produções lo-

cais, o secretário de Cuiabá

é categórico: “Os eventos

não são somente vitrines pa-

ra mostrar determinada ce-

na. Acompanhamos o que

está sendo feito e o próprio

processo de qualificação le-

va a serviços continuados”.
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