
 
 

Lei de Incentivo à Cultura: entendendo seu  
funcionamento e discutindo o mercado do teatro musical 

 
O Movimento Fomento Cultural convida a classe artística em geral, sobretudo os 
profissionais do teatro musical (artistas, técnicos, criativos, músicos, advogados, 
assessores e contadores, entre outros), para encontro no dia 27 de maio, segunda-feira, 
às 20h30, no Teatro Procópio Ferreira.  A inscrição, gratuita, deve ser feita pelo site 
https://www.mfc.art.br 
 
O evento tem como proposta apresentar painel sobre o funcionamento da Lei de 
Incentivo à Cultura e as perspectivas futuras do mercado de musicais após a publicação 
da nova instrução normativa; além de fomentar a discussão sobre o tema através de um 
debate final entre convidados e o público presente.  
 

Primeira parte – Funcionamento da Lei de Incentivo à Cultura (aprox. 50 minutos) 
 
Apresentado e mediado por André Acioli, o painel apresenta a Lei de Incentivo à Cultura 
para seus usuários, com o objetivo de informar seu funcionamento, do começo ao fim. 
Serão 10 convidados, metade especialista no tema e a outra metade formada por 
integrante da comunidade teatral. Dessa forma, a Lei de Incentivo à Cultura será dividida 
em cinco etapas, para cada uma a participação de uma dupla: 
 
- Apresentação da Lei de Incentivo à Cultura 
 
Especialista: Daniele Torres – Cultura & Mercado e Companhia da Cultura 
Artístico: João Caldas – Fotógrafo 
 
- Elaboração 
 
Especialista: Flavia Manso – CQS - Cesnik, Quintino e Salinas Advogados 
Artístico: ValquiriaReducino – Camareira 

 
- Captação de Recursos 
 
Especialista: Rodrigo Linhares e Laura Fonseca – JLeiva Cultura & Esporte 
Artístico: Amélia Gumes – Preparadora Vocal, Diretora Residente e Atriz 
 
 



- Execução 
  
Especialista: Bel Gomes – Beleleo Produções e Olhar Multimídia 
Artístico: Jonathas Joba – Ator e representante do Artistas Unidos - Teatro Musical SP 
 
- Prestação de Contas  
 
Especialista: Mariana Ximenes – Mauricio de Sousa Ao Vivo  
Artístico: Yuri Mendes – Fisioterapeuta 
 
Segunda parte – Painel: O futuro dos musicais (aprox. 40 minutos) 
 
Mediado pelo jornalista Ubiratan Brasil (editor do Caderno 2, do Estadão), o encontro 
conta com a participação dos produtores Joana Motta e Júlio Figueiredo, da autora, 
diretora e produtora Marília Toledo e do diretor e cenógrafo Ulysses Cruz. Em pauta, o 
futuro e novas perspectivas do teatro musical. 
 
Terceira parte – Bate-papo (aprox. 40 minutos) 
 
Mediado por André Acioli, o painel  reúne especialistas para tirar dúvidas previamente 
gravadas em vídeo e da plateia. O evento todo contará com tradução em Libras, realizada 
por Karina Zonzini e Roberto Cardoso (ONG Surdo Mundo).  
 
Sobre o FMC  
 
O MFC (Movimento Fomento Cultural) é um coletivo formado por pessoas de diversas 
áreas de atuação artística, cuja proposta é promover a discussão sobre o fomento atual 
do teatro, sobretudo no cenário paulistano. O movimento é coletivo, pois abarca toda a 
classe artística, dos maquinistas aos atores, dos costureiros aos coreógrafos, dos 
produtores aos músicos, dos diretores aos expectadores, de todos que participam 
ativamente da área. 
 
Por meio de eventos, seminários, sessões de discussões, o MFC pretende ampliar o 
debate, facilitar o acesso à informação e influenciar o setor privado e as políticas 
públicas sobre o papel do teatro no Brasil, no que tange aos aspectos sociais e 
econômicos. Está entre os objetivos colaborar na formação de seres humanos mais 
conscientes de seu papel de cidadãos.  
 
"É urgente, pois visa trazer luz às políticas públicas atuais que colocam em xeque a 
permanência dos diversos modelos teatrais brasileiros. É contundente, pois discute o 
caráter pedagógico do teatro, ao promover as reflexões sobre as questões 
essencialmente humanas. Convidamos a todos que compartilham do pensamento de 
que a “cultura nos salva” a participarem do Movimento que começa agora, mas que não 
pretende parar tão cedo", completa o produtor Renato Chiquito, um dos criadores do 
MFC. 
 



 
Data: 27 de maio de 2019 
Local: Teatro Procópio Ferreira 
Horário: 20h30 
Mais informações no site - https://www.mfc.art.br/ 
Credenciamento de imprensa - https://www.mfc.art.br/credenciamento 
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